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КОНСТАНТИН XI 

• Константин XI Драгаш Палеолог, 8 февруари 
1405 година- 29 мај 1453 година, бил последниот 
византиски император кој владеел како член на 
палеолошката династија од 1449 до неговата 
смрт во битка при падот на Цариград. По 
неговата смрт, станал легендарна фигура во 
грчкиот фолклор како „Крал во планината“ кој 
ќе ја издигне и врати империјата и Цариград од 
Османлиите. Неговата смрт го означила крајот 
на Римското Царство, која продолжила да 
постои цели 977 години како Византија, по 
падот на Западното римско царство.



ПОТЕКЛО И СЕМЕЈСТВО 

• Константин XI е роден во Цариград како четврти син на  Мануил II Палеолог и Елена Драгаш, ќерката на 
српскиот магнат Константин Дејанов. Тој бил екстремно наклонет кон неговата мајка и поради тоа го 
присвоил нејзиното презиме (Драгаш) веднаш до тоа од династијата кога се качил на царскиот престол. 
Поголемиот дел од неговото детство го поминал во Цариград под надзор на неговите родители. Бил 
гувернер на Силиври одреден период, сè додека не му ја препуштил таа задача на својот брат Теодор во 
1443. За време на отсуството на својот постар брат Јован на Советот на Фиренца во Италија, Константин 
служел како владетел во Цариград (1437–1440). Константин XI се оженил два пати. Првиот пат се оженил 
со Теодора Токо, внука на италијанскиот владетел на Епир. Вториот пат со Катерина Гатилузио, која била 
ќерка на Дорино I Гатилузио.



ДЕСПОТ НА МОРЕЈА

• Константин станал деспот на Мореја (средновековното име на Пелопонез) во октомври 1443, владеејќи од тврдината и палатата во Мистра. Во 
тоа време, Мистра, богат град познат и како Спарта поради неговата близина со античкиот град, бил центар на уметностите и културата 
конкурирајќи му на Цариград. Дваесет години претходно, тој му помагал на својот брат Јован да ја консолидира византиската контрола над 
Мореја, војувајќи против латинските принцови кои сè уште поседувале некои делови од територијата, така освен венецијанските територии како 
Метони, Корони и Нафплио, целиот полуостров потпаднал под византиска власт. Откако станал деспот, Константин ја зајакнал одбраната на 
Мореја со тоа што го реконструирал ѕидот преку Истмус на Коринт наречен „Хексамилион“ (6 милји ѕид), по предлог на неговиот познат учител и 
научник, Плитон. Летото 1444 година, Константин ја напуштил Мореја, окупирајќи го Атинското војводство. Тој брзо ги освоил Теба и Атина, 
присилувајќи го фиренцискиот војвода, Нерио II Акчиајоли, вазал на османлискиот султан да му плати данок. Турскиот одговор бил неизбежен. 
Две години подоцна, султанот Мурат II кој излегол од пензија, предводел армија од 50,000–60,000 војници во Грција за да стави крај на 
претензиите на Константин. Неговата цел не била да ја освои Мореја, туку да им одржи казнена лекција на Грците и нивните деспоти. 
Османлиската армија стигнала до Хексамилион на 27 ноември 1446. Константин се обидел да преговара со султанот, но според историчарот 
Лаоник Халкокондил, неговите услови „не биле умерени, бидејќи побарал Истмус да биде негов и да ги задржи сите подалечни територии на 
султанот кои тој ги предложил“



ДЕСПОТ НА МОРЕЈА

• Константин и неговиот брат Тома, се подготвиле за нападот кај Хексамилион, кого османлиската армија го 
достигнала на 27 ноември 1446. Додека ѕидот можел да издржи средновековни напади, султанот Мурат 
употребил бомбарди за да ги потпомогне вообичаените опсадни справи и ѕидни скали. Бомбардите го 
пробиле ѕидот на 10 декември. Јаничарите на Мурат се пробиле низ пукнатините и бранителите дигнале 
паника и побегнале. Константин и Тома се обиделе да ги соберат нивните војници, неуспешни во тоа едвај 
успеале да избегаат во Мистра. Мурат ги поделил неговите сили, препуштајќи еден дел на неговиот советник 
Турахан, додека другиот дел го предводел крај јужниот брег на Коринтскиот Залив, грабејќи и уништувајќи 
како што неговите војници напредувале. Иако ни Патра ни Мистра не биле освоени од османлиите, 
покраината била уништена. Окулу 60,000 луѓе биле земени како затвореници од страна на султановите сили и 
биле продадени како робови на турските пазари. Константин и неговиот брат Тома биле присилени да станат 
вазали на османлискиот султан и да плаќаат данок. Обидите за зголемување на византиските богатства со 
проширување на нивната хегемонија во Мореја биле неуспешни.



ВЛАДЕЕЊЕ КАКО ЦАР

• И покрај странските и домашните тешкотии за време на неговото владеење, кои резултирале со 
падот на Цариград и византиската империја, современи извори обично зборуваат со почит кон 
царот Константин. Кога неговиот брат, императорот Јован VIII Палеолог, умрел без да има деца, 
дошло до спор меѓу Константин и неговиот брат Димитриј Палеолог за наследување на 
престолот. Димитриј имал поддршка во противењето за соединување на православните и 
католичките цркви. Царицата Елена, која била владетел, го поддржувала Константин. Тие се 
обратиле кај османлискиот султан Мурат II за да го разобличат несогласувањето. Мурат одлучил во 
полза на Константин и на 6 јануари, 1449 Константин бил крунисан во катедралата во Мистра од 
страна на тамошниот епископ. Било ретко, но не и без преседан цар да биде крунисан во 
провинциски град. Основачот на династијата Палеолог бил крунисан во Никеја, Мала Азија, Јован VI 
Кантакузин во Адријанопол, Тракија. Но, тие сметале дека втората церемонија на крунисувањето 
треба да се одржи во Цариград, од страна на патријархот. Константин бил исклучокот. На времето, 
патријархот Грегориј III бил унионист, (види Источно-Западен Раскол) избегнуван од страна на 
неговото свештенство. Константин знаел дека ако биде крунисан од Грегориј само ќе додаде масло 
на веќе постоечкиот оган на религиски раздор во градот. Тој пловел од Грција на венецијански 
брод и пристигнал во Цариград на 12 Март 1449 година.



ВЛАДЕЕЊЕ КАКО ЦАР

• Султанот Мурат умрел во 1451, наследен од неговиот деветнаесет годишен син Мехмед II. Мехмед II бил опседнат со освојувањето на Цариград. Константин одговорил на ова со закана дека ќе го ослободи 
принцот Орхан, којшто бил претендент за османлискиот престол, доколку не бидат исполнети некои од неговите барања. Поради ова, Мехмед сметал дека Константин го прекршил примирјето и по зимата 
1451-1452, Мехмед ја изградил Румелихисар, тврдина на европската страна на Босфор, северно од градот кој ја сече комуникацијата со Црното Море на исток. Ова било дополнување на Анадолскиот Хисар на 
азиската страна на Босфор, изграден помеѓу 1393 и 1394 од султанот Бајазит I. За Константин тоа било очигледен обид за опсада и тој истовремено почнал да ја подготвува својата одбрана. Тој успеал да 
обезбеди средства да се складира храна за претстојната опсада и да се поправат старите Теодосиеви ѕидини, но лошата состојба на византиската економија не му дозволила да се подигне потребната војска 
за одбрана на градот против масовната османлиска војска. Очаен за било каква воена помош, Константин XI се обратил на Западот потврдувајќи го обединувањето на источното православие и 
римокатоличката црква, кое било склучено при Советот на Фиренца, услов поставен од католичката црква пред било каква помош да биде понудена. Унијата била критикувана од мнозината поданици на 
антиунијата. Неговиот мега дукс Лука Нотарас, неговиот главен министер и воен командант, наводно изјавил „Подобро е да се гледа турбанот на Турците како владее во центарот на градот, отколку латинската 
митра“. Конечно, иако некои војници пристигнале од градовите-држави во северна Италија, западната помош била занемарлива во споредба со потребите, имајќи ја предвид османлиската сила. Константин 
исто така побарал помош и од неговите браќа во Мореја, но било каква помош била оневозможена од страна на османлиската инвазија на полуостровот во 1452 година, приморан таму да ги задржи војниците. 
Опсадата на градот започнала зимата 1452 година. Константин се соочил со опсадата бранејќи го неговиот град од 60,000 жители со 7,000 војници. Со византиските сили се соочувала повеќебројна османлиска 
војска, помагана од врвна опсадна опрема овозможена од унгарскиот произведувач на оружје, Урбан.



ПАДОТ НА КОНСТАНТИНОПОЛ 

• Пред почетокот на опсадата, Мехмед II му дал понуда на 
Константин XI. Во замена за предавањето на Цариград, царот ќе 
биде поштеден и ќе продолжи да владее во Мистра. На ова, 
според зачувани материјали на Георгиј Сфранцес, Константин 
одговорил:

„Да ти го предадам градот на тебе е надвор од мојата власт или 
било којшто живее во него, па така сите ние, по заеднички 
донесената одлука, ќе умреме доброволно без да ги штедиме 
нашите животи.“
• Тој ја предводел одбраната на градот и заедно со неговите 
војници се борел на ѕидините на константинопол. Истовремено, 
тој ја користел својата дипломатска вештина да ја одржи 
неопходната обединетост помеѓу војниците од Џенова, Венеција 
и Грција.



СМРТТА НА КОНСТАНТИН XI 

• Тој умрел денот кога градот паднал, 19 мај 1453. 
Неговите последни зборови биле: „Градот падна, а јас 
сум сè уште жив“. Тогаш тој го откинал царскиот 
накит за да не се разликува по ништо од останатите 
војници и ги предводел во последен напад при кој бил 
убиен. Биле испратени војници да го бараат неговото 
тело помеѓу мртвите. Првиот труп кој се сметало дека 
е на царот, труп кој имал свилени чорапи со извезен 
орел на нив, бил обезглавен и покажуван низ целиот 
руиниран град. Сеедно, не бил препознает од страна 
на жителите на Константинопол. Немало преживеани 
очевидци на смртта на царот и никој од неговата 
придружба не преживеал за да понуди веродостојни 
информации за неговата смрт.
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