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Sir John Hawkwood ( 1320? -1394 ) 

• Ulkonäköä ei tiedetä. 

• Syntyi Englannissa Essexissä 
– Isä Gilbert de Hawkweood ammatiltaan tanner eli 

nahanparkitsija. 
• Pojan ammattia ei tiedetä mutta väitetään olleen vaatturi 

– Perhe asui maalla olevalla tilalla. 
• 3 poikaa ja 4 tytärtä 

• Isä kuoli 1340 ja perintö toimeenpantiin kuten pitikin, 
nuorempi poika sai rahaa ja vuoden ylläpidon 
– Samaan aikaan sota ranskalaisia vastaan on alkamassa... 



Mustan Prinssin joukoissa.. 

• Kuningas Edward III:n poika Edward "Black 
Prince" johti sotajoukkoja Ranskassa 

• Hawkwoodin sodanaikaisista vaiheista ei ole 
juuri mitään tietoja... 

• Joka tapauksessa sota päättyi Bretignyn 
rauhaan 1360 ja joukot hajotettiin. 

– Osa jäi kuitenkin Ranskaan ja muuttui 
palkkasotilaiksi... 



Vapaajoukoissa 

• Nämä miehet olivat jo sen ajan 
moraalilla sotarosvoja, jotka tekivät myös 
palkkasotilashommia. 

• Monia kansoja, monia rikoksia... 

• Termi "Tards-venus" kuvasi köyhtynyttä 
Ranskaa ryöstäviä sotarosvojoukkioita. 
– "valitsivat äänestämässä keskuudestaan 

kapteeninsa, joka oli aina pahin kaikista..." 

– Hawkwood oli yksi näistä kapteeneista (1360)... 



Vapaajoukoissa 

• Seuraavaksi ranskalaiset aateliset kääntyivät suu
rta englantilaista rosvoarmeijaa vastaan. 

• Käytännössä aateliset palasivat koteihinsa, 
nostivat uusia armeijoita ja linnoittautuivat. 
– Sotarosvojen tilanne oli tukala, 

sillä Rhonen laakso oli jo ryöstetty puhtaaksi ja rahaa 
ei juuri ollut. 

• Aateliset ratkaisivat tilanteen yksinkertaisesti: 
sotarosvoille yksinkertaisesti maksettiin, että he 
menisivät jonnekin muualle (mieluiten kauas).  
– Hawkwoodin joukkio sai 10000 floriinia (1361). 

 



Vapaajoukoissa 

• Sotarosvot kääntyivät etelään... 

• Alkuperäinen tavoite oli Marseillesin valloitus 
(1361) mutta kaupungin valloitus epäonnistui 
ja joukot tyytyivät polttamaan muutaman 
kaupunginosan.  

– Suunnitelma romahti samantien ja armeija jäi 
ryöstelemään seutua... 



Vapaajoukoissa 

• Bourboneilla ei ollut mitään halua antaa tämän 
roskajoukon riehua maillaan... 

• Seuraava kesä alkoi Brignaissin taistelulla, jokä 
päättyi täyteen fiaskoon: 

– Bourbonien vakoojat aliarvioivat vastustajiensa 
määrän. 

– Palkkasotilaat käyttivät maastoa taitavasti hyväkseen 

– Hyökkääjä yllätettiin kesken marssin väijytyksellä 

– Bourbonien herra haavoittui vielä kuolettavasti! 



Vapaajoukoissa 

• Sotarosvojen armeijan tuhoksi muodostui 
heidän riitansa. 

• Armeija hajosi samantien ja eri joukkiot 
suuntasivat eri maihin. 

– Osa lähti pohjoiseen Reinin laaksoon ja sieltä 
Habsburgien maille 

– Osa jäi Ranskaan rosvoilemaan 

– Osa lähti Alppien yli Italiaan, kuten Hawkwood. 



Vapaajoukoissa 

• Italiaan siirtyneet sotarosvot olivat tässä 
vaiheessa sekalainen joukko erilaisia ryhmiä. 

• Palkkasotilailla oli tapana valita uusi kapteeni 
uudessa maassa, koska paikallistuntemusta 
tarvittiin. 

• Kapteenien johtajaksi valittiin nyt saksalainen 
Albert Sterz, joka tiedettiin rohkeaksi ja 
innostavaksi johtajaksi. 
– Lisäksi hän puhui englantia 
– Lisäksi hän ei ollut aikaisemmin johtaja, joten 

kenelläkään ei ollut mitään hampaankolossa... 

 



Vapaajoukoissa 

• Toiminta-alue oli aluksi Pohjois-Italia ja 
sen Piedmont 

• Perusongelma oli alueen köyhyys:  
– Rutto riehui alueella, Milanossa kuolleita oli tuhansia. 
– Unkarilaiset, saksalaiset (ja nyt englantilaiset) olivat 

ryöstäneet sen puhtaaksi. 
• Englantilaisten kunniaksi on sanottava että he eivät silponeet 

eivätkä polttaneet elävältä vankejaan huvin vuoksi... 

• Alueen herra Conte Verde maksoi pian roistoille 
180000 floriinia jotta he menisivät pois 
taistelemaan Milanoa vastaan… 

 



Vapaajoukoissa 

• Milanon vastainen sotaretki Monferratin 
markiisin komennossa sujui hyvin ja 
Englantilaiset saivat pian maineen 
voittamattomina joukkoina 

• Landaun kreivi yritti puolustautua tuhoamalla 
oman maansa estääkseen hyökkäyksen mutta 
palkkasotilaat vastasivat tuhoamalla kaikki alueet. 

• Muiden kreivien omat palkkasotilasarmeijatkin 
voitettiin helposti ja jäljellejääneet joukot eivät 
uskaltaneet hyökätä selvälläkään ylivoimalla… 



Vapaajoukoissa 

• Milanon riitaisat aateliset sopivat yhteisrintamasta Monferratia 
vastaan ja Englantilaisten Stertz taipui aselepoon jouluna… 

• …Rikkoen sen uutena vuotena kun palkkasotilaat hyökkäsivät 
Milanoon, ottivat 600 aatelista panttivangeiksi, koska eivät 
pystyneet raahaamaan mukanaan enemmän.  
– Aatelisten lunnaat olivat 100000 floriinia. Naisten kunnian pelasti vain 

ryövärijoukon kiire tuona yönä.  

• Sotaretki yritettiin lopettaa tekemällä rauha Landaun krievin kanssa 
mutta tällä ei ollut halua rauhaan kiitos palkkasotilaitten tekemän 
Brionan kaupungin ryöstön jälkeen. 
– Hänen palkkasotilaansa olivat paenneet taistelussa ja syntyneessä 

sisällissodassa sotajoukkojen sisällä hän haavoittui kuolettavasti… 

• Tilanne oli nyt todella huono sillä Monferratia ei sotaretken 
jatkaminen kiinnostanut ja edessä oli taas sotarosvon arvaamaton 
elämä! 



Valkoinen komppania 

• Pisan kaupunki nimitti joukkoa termillä compagnia blanca, 
koska he taistelivat valkoisen lipun alla (ei ollut 
tunnuksia). 

• Pisa oli vaihteeksi sodassa Firenzea vastaan, joka olisi ollut 
englannin kauppakumppanina luonnollinen liittolainen. 
– Firenzen väki ei kuitenkaan halunnut maksaa kalliita 

palkkasotilaita. 
– Pisa sen sijaan otti ylimääräisen sotaveron ja näin valkoinen 

komppania pääsi ensimmäiselle sotaretkelleen. 

• Ainakin teoriassa he olivat yhä Monferratin palveluksessa 
mutta tämä oli vain iloinen päästessään palkkasotilaista 
eroon… 
 



Valkoinen komppania 

• Sotaretki Firenzea vastaan eteni tuttuun tyyliin. 

• Aluksi valloitettiin Pistoian kaupunki, joka oli 
painanut väärää rahaa Pisan ja Firenzen rahasta. 

– Kaupunkia ei kuitenkaan tuhottu, ehkäpä halusivat 
tulevaisuudessa Firenzen palvelukseen? 

• Englantilaisten sotamaine oli niin kova että Pisan 
joukot näyttelivät palkkasotilaita pelotellakseen 
erään Firenzen armeijan pakenemaan… 

 



Valkoinen komppania 

• Tositaistelu Firenzea vastaan käytiin Incisassa 1363. 

• Englantilaiset turvautuivat sotajuoneen: 
– He näyttelivät aikovansa lähettää yhden ritarin 

kaksintaisteluun Firenzelaisen aatelisen kanssa ja näkivät 
näin Firenzen joukkojen asemat. 

• Hyökkäys itse eteni 2-3 kärkenä, jotka pian 
romahduttivat vastapuolen rintaman. Armeija lähti 
pakoon ja paniikki tarttui myös Incisan kaupunkilaisiin. 
– Kaupungissa tapahtunut joukkomurha oli kuitenkin 

Pisalaisten, ei ryöstelyyn keskittyneiden englantilaisten, 
vika… 



Valkoinen komppania 

• Firenzen armeija lamaantui täysin (1363) 
• Käytännössä kaupunki luopui koko maa-

alueestaan ja armeija istui muurien suojissa 
seuraavat pari kuukautta kuin piiritettynä. 
– Samaana aikaan palkkasotilaat ryöstivät kaikki 

Firenzen kylät ja kaupungit puhtaiksi… 

• Talven tultua palkkasotilaat jäivät kaikkien 
kauhuksi Firenzen lähelle, mikä viittasi lopulliseen 
hyökkäykseen… 
– Mutta valkoinen komppania keskittyikin hävitykseen 

lämmitellen kyliä polttamalla. 



Valkoinen komppania 

• Pisalaiset olivat hurmaantuneet valkoiseen komppaniaan 
ja palkkasivat heidät seuraavaksikin vuodeksi. 

• Joukon palkka oli 150,000 floriinia ja lisäksi Pisan piti antaa 
potkut muille palkkasotilaille (jotta kaikki saalis tulisi heille).  

• Pisa sai kuitenkin valita johtajan ja he valitsivat sotaretkillä 
kunnostautuneen John Hawkwoodin, joka kulki nimellä 
Giovanni Auti. 
– Palkka oli 20 liiraa, 2 konstaapelia (ritaria) aseenkantajineen 

(kummallekin 10 liiraa), 38 sotilaan henkikaarti ja 6 
palveluspoikaa. 

• Samalla Sterzistä (ja poikkeuksellisen hellämielisestä (ja 
huhun mukaan kuninkaallista verta omaavasta) Andrew De 
Belmontesta tuli alikomentajat… 



Valkoinen komppania 

• Sotaretki jatkui seuraavana keväänä (1364) 

• Pisa vahvisti armeijaansa Lombardiasta ostetuilla 
saksalaisilla palkkasotilailla (sopimuksen 
vastaisesti) 

• Ensimmäiset taistelut huhtikuussa alkoivat 
huonosti ja Firenzen armeija oli selvästi parempi 

• Hawkwood turvautui sotajuoneen. Hyökkäys 
”pysähtyi” mutta oikeasti hän siirtyi vihollistensa 
selustaan vaikeakulkuisia polkuja pitkin.  

 



Valkoinen komppania 

• Firenzen kohtalo oli nyt vaakalaudalla! 
• 1. toukokuuta eli (kevään ja rakkauden päivää)  

juhlittiin taistelemalla rajusti Firenzen esikaupungeissa. 
– Valkoinen komppania pääsi barrikadien läpi aivan Firenzen 

kaupunginmuurien eteen. 
– Palkkasotilaat eivät kuitenkaan saaneet kaupunkia 

haltuunsa vaan joutuivat tyytymään pilkkaamaan ja 
uhkailemaan kaupunkia sekä polttamaan lähikukkuloiden 
kylät ja kaupungit. 

• Verisessä katutaistelussa Firenzen palkkasotilaita 
sankarillisesti johtanut Montfort haavoittui englantilaisten 
nuoleen, joten Firenzen joukot siirtyivät Malafontille. 
• Mies oli lähinnä suupaltti pelkuri ja kokonaan ilman arvovaltaa… 



Valkoinen komppania 

• Firenze päätti turvautua viimeiseen 
oljenkorteensa: rahaan. 

• Firenze maksoi 100,000 floriinia hyökkäävälle 
armeijalle: 

– Lombardiasta tuleet palkkasotilaat saivat 30,000 ja 
he lähtivät heti paikalta. 

– Valkoinen komppania sai 70,000 ja he sopivat 5kk 
aselevon (käytännössä sota jatkuisi ensi vuonna 
talvehtimisen jälkeen). 



Valkoinen komppania 

• Hawkwoodin kunniaksi on sanottava että hän ei 
halunnut pettää Pisaa mutta minkäs teet kun omat 
miehet haluavat… 

• Käytännössä hänen armeijansa hajosi saman tien. 
– 800 seurasi Hawkwoodia, joka pysyi Pisan palveluksessa 

– Suurin osa meni Firenzen puolelle Albert Sterzin 
palveluksessa. 

• Tähän päättyi suuren valkoisen komppanian taru, he 
olisivat voineet ottaa koko maakunnan tai suuren 
kaupungin itselleen mutta kulta voitti sotamaineen… 



Valkoinen komppania 

• Nyt oli Firenzen vuoro hyökätä… 
• Uuden johtajan Malatestan komennossa sotaretki jatkui kohti Pisan 

valloitusta. 
• Taistelukentäksi muodostui Cascinan strateginen kapeikko, jossa Firenzen 

11000 jalkamiestä ja 4000 ratsua kohtaisivat Pisan 800 palkkasoturia ja 
kaupungin armeijan (monia tuhansia maalaisia) 

• Taistelu osoitti taas Hawkwoodin kyvyt: 
– Hän aloitti harhautushyökkäyksillä, sitten jalkaväki iski heikosta kohdasta läpi 

ja syöksyi Firenzen leiriin. Tästä seurasi täysi kaaos. 
– Haavoista parantunut Montfort piti päänsä kylmänä, iski englantilaisten 

kylkeen omilla joukoillaan. Hawkwood taisteli oman joukkonsa ansasta mutta 
Pisan miehet jäivät sumppuun.  
• 2000 otettiin vangiksi. 

• Pisa oli nyt Firenzen armoilla! 
– Firenzen armeija oli nyt Pisan porteilla hävittäen seutua ja ilkkuen ja pelotellen 

kaupunkia. 



Valkoinen komppania 

• Toisaalta kummankin puolen rahat olivat lopussa, 
joten ainoa vaihtoehto oli ikuinen rauha, joka jatkuisi 
seuraavaan sotaan asti. 

• Pisa oli lyöty mutta kunnianhimoinen kauppias Agnelli 
osti 30,000 floriinilla Hawkwoodin miehineen ja hän 
teki vallankaappauksen (englantilaiset miehittivät 
palatsin) 

• Firenzen oli pakko hajottaa oma armeija, koska sen 
palkkasotilaat olisivat aloittaneet keskinäisen sodan. 
– Osa joukoista lähetettiin muualle, osa majoitettiin 

maaseudulle kauas toisistaan. Kuria ei ollut ja ainakin osa 
johtajista katosi saman tien. Tämä oli ihan tavallista 
kondotieereille… 



Sotarosvon käsikirja 

• Kondottieerit olivat ammattisotarosvoja, joiden 
toimintatapa oli seuraava: 

• Vaatetus ja näyttävä elostelu kuuluivat asiaan: 
– ”Varusteet kiiltivät” ja vaatteet olivat kalliit ja värikkäät. Kaikki 

tiesi että nämä ovat palkkasotilaita. 

• Armeijat koostuivat ratsumiehistä ja jalkaväestä. 
– Jalkaväellä oli pitkäjouset ja käsiaseina miekat ja tikarit. 

Panssarina oli kypärä, rautainen kyrassi ja rautahanskat. 
– Ratsuväki muodostui kolmen ratsumiehen ”lance” eli ”barbute”. 

• Ritari ”Caporale” ja aseenkantaja ”piatta” oli varustettu oikeilla 
sotaratsuilla ja paasilla oli poni. 5 lancea on ”posta” ja 5 postaa on 
”bandiera” (lippue). Lisäksi joka kymmenennellä lancella oli tavallisesti 
kymmenpäämies (eräänlainen aliupseeri). 

 



Sotarosvon käsikirja 

• Kondottieeriarmeijoiden toimintatapa riippui 
lähtömaasta: 

• Unkarilaiset oli aseistettu vain jousilla. 
– Nykyaikaista ”kevyttä ratsuväkeä” 

• Saksalaiset, Burgundialaiset ja Italialaiset varustivat ritarit 
peitsillä mutta aseenkantajilla ja muilla oli vain miekka ja 
tikari. 
– Panssarointi ritareilla oli hyvin raskas, muilla sama kuin yleensä. 
– Nykyaikaista ”kyrasseereja”. 

• Englantilaisilla oli kaikilla sama varustus: kypärä, kyrasseeri, 
rengaspanssari ja rautahanskat. 
– Taistelivat jalan mutta hevoset toivat taistelukentälle 

liikkuvuutta eli nykyajan ”rakuunoita”. 



Sotarosvon käsikirja 

• Englantilaiset käyttivät yleisesti seuraavaa 
taistelutekniikkaa: 

• 1) Ratsuväki jalkautui ja paasit veivät hevoset mukanaan 
taakse turvalliseen paikkaan. 

• 2) Ritarit ja aseenkantajat muodostivat ympyröitä suojaten 
itsensä peitsillä, joita kumpikin mies käytti yhdessä. 

• 3) Hyökkäyksessä ympyrä liikkui haluttuun suuntaan, ja joka 
askeleella huudettiin sotahuuto. Liike oli hidas mutta 
vihollisen conroille ei annettu aukkoja. 
– Yllätykseen ei päästy mutta vihollinenkaan ei päässyt 

”sekoittamaan pakkaa”. 
– Taktiikka on periaatteessa sama kuin 1500-luvun Sveitsiläisillä 

palkkasotilailla. 



Sotarosvon käsikirja 

• Operatiivisen tason kyky oli korkea: 
• Operatiivinen nopeus oli huima: 

– Joukko kykeni yömarsseihin, joten yllätys saavutettiin 
usein ennen taistelua. 

– Joukoilla oli aina rynnäkkötikapuut mukana, joten 
hyökkäys yllätyksenä heikosti puolustettuun 
kaupunkiin tai linnaan onnistui. 

• Hyökkäyksiä linnoitettuihin paikkoihin vältettiin 
jos yllätystä ei ollut. 
– Tämä oli järkevää, koska ennen tykistöä piiritykset 

veivät aikaa (ja rahaa). 

 



Sotarosvon käsikirja 

• Kondottieerien armeijalla oli myös 
kääntöpuolensa: 

• Elämäntyyli oli uhkapeliä, ryyppäämistä ja 
huoraamista, jonka taistelut keskeyttivät. 
– Tarvikkeita varastettiin koko ajan ja armeijan 

varustuksessa oli aina aukkoja kun miehet 
maksoivat velkojaan tarvikkeilla. 

– Jotkut tasavallat pyrkivät estämään näitä ongelmia 
tarjoamalla velanhoitojärjestelyjä (tyypillisesti 
pankkipalveluilla). 

 

 

 



Sotarosvon käsikirja 

• Palkkasotilaille oli kuitenkin jatkuva tarve: 

• Tasavallat olivat ikuisessa sodassa, jonka 
väliaikoina keskityttiin verikostoihin. 

• Tasavallat pyrkivät tietoisesti tekemään 
aatelisten elämän hankalaksi. 

 Sotilaallinen ammattitaito oli siis heikko. 

Tarvittiin rahalla ostettuja ammattisotilaita. 

Italia oli myös rikas, rahaa oli jaossa ammattimiehille… 

 



Sotarosvon käsikirja 

• Kondottieerien armeija oli käytännössä 
rosvoretkellä oleva paimentolaislauma. 

• Johtajat (käytännössä kapteeni) valittiin 
äänestyksillä. 
– Kapteenin valtaa rajoitti sotaneuvosto 

vanhemmista johtajista. 

• Päätöksiä ei tehty omin päin, vaan ne 
neuvoteltiin aina ensin läpi. Kapteenin piti 
perustella päätökset ja asettaa tarkasti ehdot. 



Sotarosvon käsikirja 

• Johtajien ja sotilaiden lisäksi armeijaan kuului 
muutakin väkeä: 

• Käytännössä ammattituki muodostui notaareista ja 
pankkiireista (kirjureineen), jotka pyörittivät huoltoa ja 
hallintoa. 
– Huolto perustui paikallishankintoihin. 

• Kuri oli jopa tuon ajan mittapuulla heikko: 
– Osa sotilaista ryösti koko ajan ollessaan joukon 

ulkopuolella ja tomi pieninä rosvojoukkoina. 
– Sotaretkillä ja ollleessaan majoittuneena armeija 

käytännössä poltti, ryösti ja vei kaiken nauloista 
neitsyyteen… 



Valkoinen komppania 

• Firenzen muualle lähettämät englantilaiset ja saksalaiset 
palkkasotilaat aiheuttivat seuraavan sodan. 

• Palkkasotilaiden piti valloittaa Perugia mutta he aloittivat 
matkalla keskinäisen sodan.  
– Englantilaiset tekivät Perugian kanssa rauhan keskittyäkseen 

tähän sotaan 
– Saksalaiset sotivat Perugiaa ja englantilaisia vastaan. 
– Lisäksi palkkasotilaat olivat hävittäneet matkalla kaupunkeja, 

joten Napoli osti englantilaiset taistellakseen saksalaisia vastaan. 

• Alue oli Firenzen liittolaisen mailla, joten nyt tarvittiin apua 
ennen kuin kaikki suistuisi anarkiaan… 



Valkoinen komppania 

• Firenzen pikaratkaisu oli ottaa Hawkwood 
englantilaisten palkkasotilaiden johtajaksi ja 
taistella saksalaisia vastaan Perugiassa. 

• Hawkwoodilla oli 6000 miestä: Englantilaiset ja 
paikallisia joukkoja. 

• Perugia taas osti saksalaiset palvelukseensa. 

• Kukaan ei tarkasti tiedä mitä taistelussa (1364) 
tapahtui mutta saksalaiset tuhosivat 
englantilaiset ja vankeja otettiin. Ilmeisesti 
Hawkwood pakeni tappion jälkeen? 

 



Pyhän Yrjön Komppania 

• Paavi Urban V tarvitsi samaan aikaan joukkoja 
taistelemaan Kyproksen kuningaskunnan 
riveissä vääräuskoisia vastaan (1365). 

• Hän oli jostain syystä saanut päähänsä, että 
englantilaiset olisivat hyvä porukka tähän… 
– Sotarosvot nauroivat Paavin lähettiläälle 

• Sotarosvoilla oli kuitenkin ongelma: heillä ei ollut 
palkkaajaa ja joukkiot liikkuivat pitkin Tuscanya 
ryöstäen ja raiskaten paremman tekemisen 
puutteessa. 
– Hawkwood oli eräässä näistä joukkioista 



Pyhän Yrjön Komppania 

• Alueen rauhoittamiseksi Firenze (Paavin pappien 
avulla) teki sopimuksen, että nämä menisivät 
jonnekin muualle… 

• 6000 floriinista sotarosvot siirtyivät Sienaan 
(1365) alkaen ryöstää uutta aluetta 

• Siena yritti aluksi neuvotella, sitten antaa 
ruokaa ja muita lahjoja, mielistellä ja 
muutenkin saada joukkion aisoihin 

– Samaan aikaan he pyytivät apua Pisasta tuloksetta 

 

 



Pyhän Yrjön Komppania 

• Italia oli nyt rauhantilassa ja ainakin periaatteessa sen 
kuningaskuntien piti keskittyä uskonsotaan (1365-
1366).  

• Työttömiksi jääneet palkkasotilaat keskittyivät siis 
ryöstelyyn kunnes heille maksettaisiin poistua alueilta. 

• Samaan aikaan italialaiset kehittivät idean, että alueella 
jo oleville neljälle joukkiolle annettaisiin monopoli ja 
uusia joukkioita ei kutsuttaisi maahan. 
– Yksi neljästä joukosta on Sir John Hawkwoodin komppania. 



Pyhän Yrjön komppania 

• Palkkasoturien liiga kesti vuoden loppuun asti. 

• Poliittisesti Firenze ei halunnut tehdä mitään 
Habsburgien kanssa, joten sopimus ei kestänyt. 

• Sotilaallisesti sotarosvojen armeija tuhoutui 
Napolissa.  

• Hawkwoodin vaiheita ei tiedetä mutta hänen 
komppaniansa ilmestyy seuraavan kerran 1367 
Sienassa, jossa hän taas johti komppaniaansa 
voitokkaasti. 



Pisan palveluksessa 

• Hawkwoodin maine oli nyt kova. 

• Siennassa häntä ei juuri arvostettu. 

• Firenzen kanssa suhteet olivat hyvät. 

• Hän asui varakkaasti kunniallisessa talossa 
Pisassa (suomalaisittain hotelliasumista). 

– 1367 Italiaan palaava Paavi kieltäytyi astumasta 
maihin Pisaan koska Hawkwood oli siellä. 

 



Pisan palveluksessa 

• Hawkwoodin aika Pisassa kului lähinnä armeijan 
organisoinnissa ja varustamisessa. 

• Merkittävin sotilasoperaatio tapahtui 1368, kun 
Keisari Kaarle IV tunkeutui Italiaan 20000 miehen 
kanssa.  

• Hawkwood johti Pisan armeijoita ja tuhosi Po-
joen tulvaportit ja padot. Tämän seurauksena 
Kaarlen armeijan leiri tulvi ja tarvikkeet 
pilaantuivat.  
– Käytännössä koko sotaretki loppui siihen ja Kaarle 

solmi rauhan. 



Pisan palveluksessa 

• Hawkwoodin seuraava taistelu muutti taas hänen elämänsä 
(1368). 

• Hänet palkattiin johtamaan armeijaa Perugian apuna Paavia 
vastaan.  
– Hän kulki vihollisalueen läpi väittämällä että hänet oli erotettu ja oli 

nyt palkkasotilaittensa kanssa menossa kauas sotimaan. Tämä 
uskottiin! 

• Itse taistelu epäonnistui täysin (taistelun kuvaukset ovat hataria) ja 
Hawkwood jäi vangiksi. 

• Hänet vapautettiin lunnaitten jälkeen mutta samaan aikaan 
luotettava liittolainen Pisan tyranni Agnello oli menettänyt valtansa. 
– Niinpä Hawkwood ja hänen englantilaisensa olivat taas tien päällä… 



Pisan palveluksessa 

• Hawkwood aloitti seuraavan sotaretkensä olemalla 
olevinaan Pisan palveluksessa mutta loikkaamalla 
Perugian puolelle (1369). 

• Pisa ja Firenze olivat siis taas sodassa, koska Firenze oli 
vaihteeksi Paavin puolella. 
– Hawkwood taisteli uudestaan Cascinassa ja tällä kertaa hän 

saavutti merkittävän voiton Firenzen joukoista. 

– Taistelu itse oli tyypillistä Hawkwoodia, aluksi hänen 
joukkonsa taistelivat barrikadin suojissa aiheuttaen paljon 
tappioita, sitten ”vetäydyttiin” ja Firenzen joukkojen 
hätäinen takaa-ajo päättyi puolustajan 
sivustahyökkäykseen. 



Pisan palveluksessa 

• Sotaretki ei kuitenkaan edennyt mihinkään (1370). 

• Piiritetylle San Miniaton kaupungille oli toki saatu kaksi 
huoltokuljetusta mutta Pisa ei näyttänyt olevan 
kykenevä jatkamaan sotaa rahahuolien vuoksi. 

• Kaikeksi huipuksi Agnello oli päättänyt ottaa Pisan taas 
haltuunsa. Hän rahoitti armeijan, joka pian 
Hawkwoodin komennossa siirtyi piirittämään Pisaa. 
– Tämä operaatio meni myttyyn nopeasti, koska 

vallankaappaukselle ei ollut tukea. 

– Hawkwood pian marssitti armeijansa taas rintamalle. 



Pisan palveluksessa 

• Taistelut eivät edenneet mihinkään ja 
rintamalinja jähmettyi syksyn tullen. 

• Seuraavat vuodet menivät enemmän tai 
vähemmän hiljaisesti Firenzen ja Pisan 
rintamalla. 
– Taistelut seurasivat tuttua kaavaa: 

• Firenze hyökkäsi eri kokoisilla armeioilla ja Hawkwoodin 
palkkasotilaat vahvennettuna Pisalaisilla pysäyttivät ne.  

• Pisan omat hyökkäykset ja piiritykset taas jatkuivat ja 
jatkuivat vailla tulosta. 



Pisan palveluksessa 

• Hawkwood yllätti kaikki pettämällä Pisan 
syksyllä 1372. 

• Hänen armeijansa vain katosi taistelukentältä. 

• Syytä ei tiedetä mutta ilmeisesti loputon sota 
ilman saalista oli alkanut pänniä? 

– Historioitsijoiden mukaan kumpikin puoli ei 
halunnut riskeerata voitto tai kuolema tilannetta, 
vaan jatkoi sotaa välttäen ratkaisutaisteluita. 

 



Paavin joukoissa 

• Hawkwoodin armeija aloitti välittömästi 
sotarosvouksen (1373-1375) 

• Joukot marssivat pitkin poikin Toscanaa polttaen ja 
kiristäen ja vaihtaen puolta tilanteen ja rahan mukaan. 
– Summat olivat valtavia, erään aikalaisen mukaan he 

ryöstivät vuonna 1375 yhteensä 2,5 miljoonaa frangia 
(noin Ranskan kruunun vuosibudjetti). 

• Salaista kirjeenvaihtoa Paavin legaatin kanssa oli käyty 
ainakin vuodesta 1373 lähtien mutta hän siirtyi Kirkon 
palvelukseen vasta kun Toscana oli tuhottu eikä siitä 
voinut ryöstää mitään.  
– Alueelle jäi myös massiivinen nälänhätä ja anarkia… 



Paavin joukoissa 

• Paavilla oli hyvät syyt hankkia jumalaton 
Hawkwood riveihinsä: Kirkkovaltio oli lähes 
vararikossa ja tuhon partaalla. 

• Ilkeät huhut muuten kertoovat, että 
Hawkwoodin ja Kirkon välillä oli sopimus että 
Hawkwood sai osan saaliista eikun 
kymmenyksistä, joka kuuluivat Jumalalle…  

• Hawkwood teki töitä nyt kuukausipalkalla: 
30000 floriinia kuukaudessa! 

 



Paavin joukoissa 

• Hawkwoodin ja Kirkon yhteistyö alkoi kivisesti, kun 
hän ei saanut palkkaa (1375): 

• Hawkwood kidnappasi samantien Paavin legaatin ja 
vaati lunnaita (130,000 dukaattia). 
– Lunnaita ei kuulunut 

• Hawkwood kidnappasi seuraavan legaatin (joka oli 
Paavin sukulainen) ja nyt löytyi yhteinen sävel. 
– Kirkko antoi Hawkwoodille maata: Bagnacavallon  ja 

Conselicen kylän (kumpikin Cotignolassa) 
– Palkkasotilaat eivät toki voineet saada maata Pyhältä 

Kirkolta, joten Hawkwoodista tehtiin kirkonmies, jolloin 
maansiirto onnistui laillisesti… 



Paavin joukoissa 

• Kirkkovaltio oli samaan aikaan täydessä 
kaaoksessa… 

• Käytännössä koko maa oli joko kapinassa tai 
anarkian vallassa. 

– Hawkwoodin joukot kärsivät pieniä tappioita koko 
ajan maaseudun sissisodasta (talven aikana) ja 
keväällä (1376) tilanne jatkui yhtä pahana. 

 



Paavin joukoissa 

• Faenzan kaupunki oli säästynyt kansannousuilta 
muttei kuukausipalkalta… 

• Kaupunkia hallinnut piispa ajatteli estää kaaoksen 
käyttämällä palkkasotilaita ja aluksi Hawkwoodin 
käskyllä kerättiin kaikki aseet. 

• Tämän jälkeen palkkasotilaat huusivat ”Kuolema 
Pyhälle Kirkolle” ajoivat kaikki ulos kaupungista 
jättäen muurien sisälle vain nuoret naiset ja tytöt. 
– Sitten alkoi kauhun aika kunnes kuukausipalkka oli 

hankittu kaikin mahdollisin keinoin… 



Paavin joukoissa 

• Bolognassa Hawkwoodin tempaus suututti kunnon kansan. 
• Kaikki huusivat (Hawkwoodin aviottomille lapsille, jotka olivat 

kaupungissa) ja mellakoivat mutta kaupunki ei uskaltanut mitään. 
– Bologna oli lisäksi vaa’ankielellä seuraisiko Firenzea vaiko Kirkkoa 

yrittäen välttää sotaa. 

• Hawkwood kuitenkin suuttui tosissaan ja päätti rankaista Bolognaa 
tulella ja miekalla… 
– Kaupunki pisti kaikki englantilaiset samnatien vankilaan mukaan 

luettuna Hawkwoodin aviottomat lapset. Hawkwood teki heti aselevon 
pelastaakseen poikansa. 

• Lopputuloksena Bologna tosin liittoutui Firenzen kanssa ja 
Hawkwood luovutti Faenzan rauniot Paaville… 



Paavin joukoissa 

• Hawkwood palasi sitten kotiinsa Cotignolaan. 
• Hawkwood käytti seuraavan talven ja vuoden 

linnoittaen kaupunkiaan. 
– Kaupungin ympärilllä oli vallihauta ja karkea muuri, joka 

riitti ennen tuliaseita vallan hyvin. 
– Hän rakennutti sinne myös palatsin itselleen. 

• Hawkwood ilmeisesti myös kutsui väkeä asumaan 
kaupungin uusien muurien sisäpuolelle. 
– Hän tietoisesti rakensi pysyvää valtakeskusta itselleen ja 

yhdisti maansa sotilaskäyttöön sopivalla tiellä. 
– Ilmeisesti Hawkwood myös linnoitti Bagnavallon ja on 

merkkejä että kylä oli hänen ”huvilansa”? 



Paavin joukoissa 

• Kotielämä ei sopinut Hawkwoodille, joka vihjaisi 
armeijansa olevan vuokrattavana (1367). 

• Firenze tarvitsi palkkasotilaita ja heillä oli jo lupaavat 
neuvottelut Bretagnesta tulleiden ranskalaisten kanssa 
mutta… 
– 1) Hawkwood oli pätevä ja voittoja tuova komentaja ja 

hänen armeijansa oli osoittanut pätevyytensä monta 
kertaa. 

– 2) Ranskalaiset olivat taistelleet englantilaisten kanssa 
aikaisemmin ja olivat yhtä kovamaineisia ja heidän 
johtajansa (Geneven Kardinaali) pahamaineinen… 

– 3) Entä jos he muodostaisivat yhdessä valkoisen 
komppanian, jolle kukaan ei voisi mitään? APUA! 
 



Paavin joukoissa 

• Tässä vaiheessa juonittelu saavuttaa huippunsa 
• Hawkwood keskustelee sekä Paavin Legaatin kanssa 

jatkosta että suunnittelee Firenzen kanssa uutta 
sopimusta. 
– Myös Ranskalaiset juonittelevat Hawkworthin kanssa 

pettääkseen Bolognan jo ennen saapumistaan. 

• Joka tapauksessa Firenze maksaa älyttömästi rahaa 
saadakseen Hawkworthin itselleen (1376 loppu). 
– Samalla he saavat myös Genevan Kardinaalin mukaansa (ja 

rahaa palaa) mutta heillä on nyt voittamaton 
palkkasotilasarmeija palveluksessaan. 

• Mikä voisi mennä pieleen? 



Firenzen joukoissa 

• Geneven Kardinaali on maineensa mukainen 
(1377). 

• Hän harrastaa kaikkia Raamatun seitsemää 
kuolemansyntiä kaikilla nykyajan tavoilla.  
– On lisäksi ruma ja epämuodostunut. 

• Hänen ranskalaisensa eivät pääse Bolognan 
kaupunkiin, joten he valtaavat vieressä olevan 
Cesenan. 
– Alkaa kauhun aika. 
– Kardinaali on kuitenkin kirkonmies, joten hän siunaa 

palkkasotilaittensa veriset miekat jumalan työnä… 



Firenzen joukoissa 

• Geneven Kardinaali hallitee Cecenaa kovin 
ottein. Ranskalaiset palkkasotilaat olivat 
valittaneet, että ruoka on liian kallista. 
– Kardinaali oli hoitanut ongelman käskemällä joukot 

ryöstämään kaupoista mitä tarvitsivat. 
–  Kauppiaat olivat pistäneet vastaan ja tappaneet 

monia palkkasotilaita, jotka olivat nyt vihaisia. 
– Kardinaali kutsuu Hawkwoodin tuomaan oikeutta ja 

hän tuleekin paikalle. 

• Hawkwood ehdottaa että otetaan rauhallisesti ja 
säästetään kaikki ja ollaan kuin mitään ei ollut 
tapahtunutkaan. 
 

 



Firenzen joukoissa 

• Ja kardinaali toteaa että oikeus vaatii verta ja 
lisää verta… 

• Hawkwoodilla on valinta: päästää omat miehet 
irti vai kieltää se ja pelätä kapinaa ja 
vallankaappausta joukoissa? 

• Hän päästää miehensä irti ja kolmen päivän 
kuluessa ainakin 2500 kaupunkilaista tapetaan ja 
ehkäpä 300 palkkasotilasta kuolee samalla. 
– Tämän jälkeen kaupunki ryöstetään järjestelmällisesti. 
– Pro tip: kiduta koko perhettä yhtä aikaa aarteiden 

nopeaksi löytämiseksi. 



Firenzen joukoissa 

• Muistakaa lapset että paha saa aina 
palkkansa. 

• Firenzelaiset ovat todella iloisia että Paavia on 
lyöty kunnolla, joten Hawkwoodista tehdään 
armeijan (johon kuuluu puoli Italiaa Firenzen 
maksamana) komentaja. 

– Lisäksi Milanon Bernabo Visconti naittaa 
Hawkwoodille tyttärensä (no kylläkin äpärän 
mutta silti).   



Firenzen joukoissa 

• Bernabo Viscontin perhe on ihan omaa luokkaansa 
• Herra itse on hyvin aloitekykyinen:  

– Hänellä on ainakin sata lasta. 

• Hänen vaimonsa Beatrice ”Regina” Scaliger  
– Synnytti 14 poikaa!  

• Hänen suosikkirakastajatterensa ”Donnina” 
(Milanolaisen lakimiehen ja aatelisen tytär) 
– Synnytti 2 poikaa ja 2 tytärtä. 
– Kaunotar ja sai mieheltä lahjaksi linnoja. 

• Perustekniikkana oli naittaa lailliset lapset prinsseille ja 
laittomat tilanteen mukaan (kuten juuri nyt). 

 



Firenzen joukoissa 

• Hawkwood itse oli ilmeisesti leski? 

• Vaimosta ei ole mitään tietoja ja hänen 
oletetaan olleen ”leirivaimo” 
– Bolognassa olleet 2 poikaa olivat laillisia? 

• Myötäjäisten koosta ei ole varmaa tietoa, 
lienee kuitenkin ollut hyvä 
– Vaimo oli kanssa kaunotar, mikä oli bonusta. 

• Kuherruskuukausi menikin sitten nussiessa ja 
sotasuunnittelussa… 

 



Firenzen joukoissa 

• Sotaretken tarkoitus oli kaataa Paavi ja tuhota 
Kirkkovaltio. 

• Perusajatus oli valooittaa tai tuhota Perugia. 

• Sotaretki käynnistyi kuitenkin huonoissa 
merkeissä… 
– Oppaista oli pulaa ja Tiberin laaksossa liikkuminen 

hidasta. 

– Perugiasta ei myöskään saatu mitään tukea. 

– Kaikeksi huipuksi Sienan armeija odotti kapeassa 
laaksossa. 



Firenzen joukoissa 

• Hawkwood alkoikin neuvotella aselevosta omin 
päin syksyllä 1367. 

• Käytännössä hän yritti puhua Sienan vaihtamaan 
puolta mutta se ei onnistunut. 
– Käytännössä Siena pelasi aikaa… 

• Aika valui tiimalasissa hukkaan, joukot 
hajautettiin talviasumaan Firenzen omille maille 
mutta niin etteivät ne saisi päähän hyökätä 
Firenzeen. 

• Hawkwoodia kuitenkin tervehdittiin Firenzessa 
jouluna kuin valloittajaa… 



Appiukon leivissä 

• Bernabo Viscontilla oli myös asiaa uutena (1368) vuotena 
vävypojalleen… 

• Periaatteessa idea oli loikata Paavin puolelle tällä kertaa Milanon 
(appiukon) lipun alla 

• Tieto vuoti myös Firenzeen ja ankaran kädenväännön jälkeen 
Firenze päätti lopettaa sopimuksensa Hawkwoodin kanssa. 
– Hawkwood itse taisteli ”aloitekyvyttömästi” tuolloin mikä oli hyvin 

helppoa talvella. 
– Lopuksi Firenzelle jäi käteen vain lasku ilman tuloksia. Suuri 

suunnitelma oli valunut hukkaan. 

• Tällainen ”seisominen” oli tyypillistä kun joukon johtaja palvelee 
kahta puolta, on helpompaa vain istua ja katsoa miten rahaa alkaa 
tulla. 



Appiukon leivissä 

• Bernabo Visconti käytännössä oli sodassa Veronaa, siis vaimonsa 
perhettä, vastaan. 

• Huhun mukaan koko sota oli tapahtunut vaimon yllytyksestä. 
• Sotaretki itsessään ei juuri edennyt: 

– Linnoituksia oli paljon ja kumpikin puoli oli varustautunut ja rahaa 
riitti. Asiaa vaikeutti että selkeitä puolia ei ollut, ystävät ja viholliset 
vaihtuivat koko ajan ja huolto pätki. 

– Hawkwood pelasi varman päälle. Hän säilytti joukkonsa ja pyrki 
liikkumaan diplomaattisesti, koska ei ollut riittävän vahva pitkiin 
piirityksiin. 

• Unkari lähetti vielä joukkoja Veronan puolelle ja Hawkwood vältteli 
ratkaisutaistelua, koska vastustaja oli vahva. Sota oli yksinkertaisesti 
liian tasainen, jotta ratkaisutaistelua kannattaisi yrittää. 
– Sovittiin siis että tehdään aselepo talveksi. 



Appiukon leivissä 

• Bernabon vaimo ”Regina” veti tästä munattomasta toheloinnista 
herneen nenäänsä ja lähti vanhimman poikansa kanssa omin päin 
sotaretkelle omaa perhettään vastaan… 

• Jolloin unkarilaiset hyökkäsivät heti ja seuranneissa taisteluissa 
saivat hillittömän suuren nautalauman saaliiksi.  
– Tämä oli niin iso saalis että Hawkwood rikkoi aselepoa ryöstääkseen 

sen. 

• Täydennykseksi Bernabo oli vielä hankkinut uuden saksalaisen 
palkkasorurikomppanian, jonka johtaja Lucius Landau oli 
Hawkwoodin velipuoli. 
– He päättivät toimia yhdessä, ainakin toistaiseksi. 

• Palkkasotilaat totesivat ettei homma toimi ja alkoivat yhdessä 
kuuluttaa uutta sopimusta ensi vuodeksi. 
– Samaan aikaan Bernabo lopetti palkanmaksun ja sota oli muutenkin 

umpikujassa…siis taas tien päälle! 



Velipuolien komppaniassa 

• Ryöstettyään isäpuolensa maat ennen lähtöä 
suunnattiin uusi komppania etelään. 

• Ongelma oli löytää sopiva palkkaaja: 
– Bologna maksoi saman tien rahaa, jotta he menisivät pois. 

– Firenze olisi voinut käyttää heitä muttei noilla hinnoilla. 

– Paavi oli vaihteeksi vararikossa (entinen kuulemma loppui 
jo?)  

– Paduan kardinaali suostui 250,000 floriinin vuosimaksuun 
mutta katosi yllättäen? 

– Signoria kusetti sopimuksissa jo ennen musteen 
kuivumista. 

 

 



Velipuolien komppaniassa 

• Alberto Spinelli toimi Firenzen leivissä ja sai 
idean palkata joukot ilman vararikkoa (1379). 

• Hänen kuningasajatuksensa oli jyvittää 
komppania pienempiin yksiköihin, jotka 
jaettaisiin omiin liittolaiskaupunkeihin ja näin 
kukin kaupunki maksaisi oman osastonsa niin 
kuin pystyisi. 
– Tämä säästäisi Firenzen kukkaroa ja takaisi kovaa 

taisteluvoimaa. 

 



Velipuolien komppaniassa 

• Hawkwood oli nyt paljon pienemmän armeijan 
johtaja mutta ainakin työtä oli. 

• Käytännössä hän asettui kotikaupunkiinsa ja talvehti 
tutustuen vaihteeksi Firenzen politiikkaan. 
– Samalla hän lähetti rahaa Gazzoloon, jossa hänellä oli 

maata Manuan markiisin mailla (paljonko ja milloin hän ne 
sai - ei tiedetä?) 

• Kiinnostavaa kyllä tasavallassa oli muhimassa 
vallankaappausyritys ja Hawkwood lupasi tukensa 
sopivasta hinnasta.  
– Neuvoteltuaan ensin kummankin puolen kanssa hän 

12,000 floriinista päätti suojella Firenzen nykyistä 
tasavaltaa. 



Velipuolien komppaniassa 

• Uusi vuosi (1380) toi työtä Firenzessa kun velipuoli Lucius Landau ilmoitti 
saaneensa hommia. 

• Tehtävänä oli tuhota Pyhän Yrjön komppania, joka oli asettunut Firenzen 
laitamille ja hyökkäili kaupungin viljakuljetusten kimppuun. 
– Tehtävä oli kiireellinen ja Hawkwood äänestettiin kapteeniksi käytännössä 

saman tien. 

• Hawkwoodin ”armeija” oli muutama sata hevosmiestä mutta se riitti 
kärkijoukkona liikkuneen pienen sotarosvolauman tuhoamiseen. 

• Hawkwood marssi tämän jälkeen Firenzeen kaupungin suurena sankarina 
(jälleen kerran) ja hänestä tehtii Kapteeni-Kenraali (käytännössä 
kaupungin asevoimien komentaja) puoleksi vuodeksi. 
– Pyhän Yrjön komppania puolitti heti lunnasvaatimuksensa tämän kuultuaan. 

• Loppuvuosi meni hiljaisesti rintamalla puolustaen kaupunkia vihollisten 
vältellessä suurta sotasankaria (ja Kapteeni-Kenraalin arvonimikin tuli taas 
puoleksi vuodeksi). 



Firenzen Kapteeni-Kenraalina 

• Vuosi 1381 toi tullessaan aseleporikkomuksen Astorre 
Manfredin kanssa mutta mitään ei tapahtunut. 

• Käytännössä Hawkwoodin nimi oli niin kova ettei 
Firenzeen uskallettu hyökätä. 

• Mies itse alkoi miettiä asemaansa: 
– Ollako maanomistajana kahden vihamielisen 

maanomistajan välissä? 

– Vaiko Firenzen palveluksessa käsikassarana? 

• Tosiasia kuitenkin oli että hän oli ennemmin maailman 
pelätyin kondottieeri kuin viimeisin Italian herroista. 
– Hän myi maansa ja siirtyi asumaan Firenzeen ”pysyvästi”. 



Firenzen Kapteeni-Kenraalina 

• Tässä vaiheessa Firenze ei voinut kuvitellakaan 
olevansa ilman Hawkwoodia. 

• Hän viivytteli ilmoitustaan jäädä ja Firenze maksoi 
hänelle koko ajan lisää. 

• Hän oli nyt kerännyt jo sievoisen omaisuuden 
(ainakin 60,000 dukaattia) mutta kulujakin oli: 

– Kaupunkiasunto on kallis 

– Vaimokin oli pyöräyttänyt lapsia ja myötäjäisiin ja 
muuhun sen sellaiseen piti valmistautua hyvissä ajoin. 

 



Firenzen Kapteeni-Kenraalina 

• Vuosi 1382 toi lisää tehtäviä Firenzen puolustajalle. 

• Vuosi aloitettiin kaupunkia riivaavan mellakan 
taltuttamisella.  
– Pelkkä tieto Hawkwoodista hajoitti lauman. 

• Sitten täytyi tehdä jotain sotarosvoille: 
– Uncino komppanian italialaiset ajettiin pois muutamassa 

taistelussa. 

– Seuraavaksi oli tarkoitus tuhota Arezzossa olevat 
sotarosvot ja Pyhän Yrjön komppania ensimmäisenä mutta 
sota Napolissa johti näiden värväykseen ja poistumiseen 
paikalta. 



Firenzen Kapteeni-Kenraalina 

• Seuraava värvääjä oli Paavi, joka oli unohtanut 
edelliset kirkonkiroukset. 

• Ranskalaiset, nuo ulkomaan paholaiset olivat 
tulleet Napoliin, jossa Napolin kuningas oli Paavin 
liittolainen (ainakin tänään), joten sinne tarvittiin 
koko Italialta rahaa, miehiä ja johtajia. 
– Lisäksi Paavin pyyntö rahasta ulkomaalaisten 

tappamiseksi oli liian suuri ja suuri Hawkwood vastaa 
kirstua kultaa… 

– Tätä ennen hän pyyti saada asua Firenzessa ja hankkia 
oman talon: äänestys meni 211/12, joten hänestä tuli 
nyt Firenzelainen. 
 



Firenzelainen 

• Napolin sotaretki meni täysin nappiin (1383). 
• Napolin kuninkaan joukoissa oli 14,000 miestä ja Anjoun 

Herttualla vain 7,000. Lisäksi italialla oli maineikkaita 
sotasankareita. 
– Suurta taistelua ei kuitenkaan tullut vaan armeijat pelottelivat 

toisiaan. Kaikeksi huipuksi herttua kuoli pian tämän jälkeen, 
joten ranskalaiset päättivät vetäytyä kotimaahansa. 

• Hawkwood kunnostautui saaden vangiksi monia aatelisia 
omalla komppaniallaan vetäytymisen aikana. 
– Sotaretken ainoa ongelma oli lakisotkut, joita selvitettiin vuosia 

oikeuksissa (1384). 
– Hawkwoodin arvioidaan netonneen joka tapauksessa 10,000 

dukaattia työstään, jolla hän osti Sienasta kaupunkitalon ja 
tilukset. 

 



Ruusukomppaniassa 

• Hawkwood sai Firenzelta vapautuksen verorästeistä 
sankariteoistaan, sillä suosionosoitukset olivat 
halvempia kuin palkanmaksu. 

• Hawkwoodin veri veti kuitenkin taistelukentälle ja hän 
oli samaan aikaan rakentamassa uutta komppaniaa. 
– Joukko sai nimekseen ”ruusukomppania.” 

• Anjoun herttuan kuolema sotaretkellä ei kuitenkaan 
lopettanut ranskalaisten sotaretkiä. 
– Paroni Side de Cousy oli noussut maihin Italiassa ja 

Hawkwoodin onneksi tuhonnut hänen velkojansa. 

 

 



Ruusukomppaniassa 

• Hawkwood sai kuulla isäpuolensa olevan vankilassa 
(1385). 

• Petollinen veljenpoika oli tehnyt vallankaappauksen ja 
Milanon herra oli nyt perheineen tyrmän pahnoilla. 
– Ai niin, ja Hawkwoodin avioliitto on muuten julistettu 

Milanossa laittomaksi ja purettu! 

• Järkevänä miehenä Hawkwood ei tehnyt yhtään mitään 
sillä: 
– 1) Mahtavinkaan kenraali ei pärjää Milanolle. 
– 2) Hän vihasi appiukkoaan. 
– 3) Hänelle maksettiin 1000 floriinia heti ja kuukausipalkka 

päälle ettei panisi tikkua ristiin… 



Ruusukomppaniassa 

• Työasiat puskivat kuitenkin päälle sillä Paduan 
Carrarasit ja Veronan Scaligerit (siis avioliiton kautta 
äidin sukulaiset) olivat vaihteeksi sodassa (tai sitten 
se oli vaan verikosto)… 

• Joka tapauksessa palkkasotilaita tarvitaan. 

• Aika meni lähinnä sopimusneuvotteluissa ja 
Ruusukomppanian verentahraisessa marssissa 
pohjoiseen (1386). 

• Paikan päälle tullessa komentoon asetettiin tunnettu 
kondottieeri Ubaldini ja Hawkwood myöntyi tähän, 
koska arvosti miestä pätevänä komentajana. 

 



Ruusukomppaniassa 

• Sotaretki oli ehkäpä Hawkwoodin 
menestyksekkäin (1367). 

• Hawkwoodin alkuperäinen suunnitelma oli 
yksinkertainen: hän puski vihollisen alueelle 
(Scaglierin maille). 
– Armeijat olivat yhtä vahvat ja puolustaja vetäytyi 

tuhoten aluetta taitavasti pakottaen Hawkwoodin 
joukot olemaan ilman huoltoa (lisäksi Hawkwoodin 
leiriin ujutettiin vakooja lähettiläänä.) 

– Hawkwood piti lähettilään ”vankina” teltassaan koko 
päivän valmistellen perääntymisen omille 
huoltolinjoille… 

 



Ruusukomppaniassa 

• Vihollinen ajoi Hawkwoodia takaa ja sai lisää 
joukkoja liittolaisarmeijoista… 

• Hawkwoodin armeijan kohtalo ratkaistiin 
Castagnaron taistelussa (1387). 
– Hawkwood houkutteli vihollisen hyökkäämään ensin 

siirrettyään joukot ”ansaan”.  

– Vihollisen rynnätessä he hylkäsivät hyvät asemansa ja 
Hawkwoodin joukko iski kylkeen. 
• Vihollinen ajautui paniikkiin ja armeija hajosi yhdellä iskulla. 

• Vankeja saatiin tuhansia ja kuolleita oli vain satoja… 

 



Ruusukomppaniassa 

• Hawkwoodin ura oli kuitenkin lopuillaan… 

• Armeija palasi Paduaan ja sotakenttä korvattiin 
diplomatialla. 

– Käytännössä Hawkwood syrjäytettiin ja nuoret leijonat 
jatkoivat sotaa heikommalla menestyksellä. 

– Hawkwood otti myös toiminnasta nokkiinsa… 

• Aikakirjoissa Hawkwoodin rooli jää loppusodassa 
pieneksi mutta ilman hänen omaa syytään… 



Eläkkeellä 

• Hän Palasi Firenzeen saaden nyt pysyvästi 
Kapteeni-kenraalin arvonimen ja muuta 
suitsutusta.. 

• Samalla lähes 70-vuotias Hawkwood alkoi 
nähdä olevansa liian vanha tälle alalle… 

– Hän myi omaisuutensa, maksoi velkansa ja 
valmisteli perintönsä lapsille… 

• Hawkwood saatettiin haudan lepoon 1394. 



Summa Summarum 

 


