Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Historický ústav




Pád Konstantinopole r. 1453

seminární práce do dějin středověku - východ






vypracoval:
Libor Daněk
historie - filosofie




Úvod
Byzanc představovala v dějinách ojedinělý prvek, protože jako stát plynule navazovala na antickou Východořímskou říši a během doby se postupně přetvořila ve středověký státní útvar. Sehrála důležitou roli při zachovávání antické vzdělanosti, římského právního systému a také při ochraně a rozvoji pravoslavného křesťanského náboženství. Jako mocenský útvar existovala a formovala dějiny Evropy a Asie po více než tisíc let a to nejen v oblasti východního Středomoří. Jejímu postupnému úpadku od dob čtvrté křížové výpravy roku 1204, kdy byla dobyta vojáky, kteří původně měli jít bránit Svatou zemi, nemohlo nic zabránit. Pád města Konstantinopole 29. května 1453 je poslední kapitolou, kterou se uzavírá dlouhá historie Byzantské říše. Cesta k pádu města a zániku říše je tématem mé práce.

Byzanc za vlády Jana VIII. (1425 - 1448)
Na počátku 15.století zůstávají z někdejší rozsáhlé, bohaté a mocné Byzantské říše jen trosky, zmítané navíc náboženskými spory. Císař Jan VIII. se totiž odhodlal ke kroku, který byl v byzantském prostředí přijímán značně rozdílně. Začal vyjednávat s papežem o uznání papežské svrchovanosti nad východním křesťanstvím. Za tento zásadní ústupek očekával pomoc západní části křesťanstva proti stále jasněji se rýsující hrozbě útoku Turků.
Jednání probíhala ve Ferraře od roku 1434 za účasti byzantské delegace, ve které kromě samotného císaře Jana VIII. byli patriarchové z Konstantinopole, Antiochie, Alexandrie, Jeruzaléma a další církevní hodnostáři a filosofové a navazovala na předběžná jednání z koncilu v Basileji. Delegace ale byla ve svých požadavcích nejednotná a někteří její členové o unii nestáli a tak se nelze divit tomu, že papežská strana získala při jednání navrch. Po vyřešení sporných bodů mezi západní a východní teologií, zejména po přijmutí kompromisního výkladu filioque, byla úmluva (“florentská unie”) připravena k podpisu. Došlo k němu 6. července 1439. Z Byzantinců sice nepodepsal jen jeden, ale nesouhlasili s ní i další jednatelé. V Římě zavládla spokojenost, v Konstantinopoli byly reakce převážně negativní, protože dohoda ve skutečnosti kromě jakéhosi podřízení Byzance papeži nic nevyřešila. Lid unii nepřijal a většina církevních hodnostářů taktéž ne. Navíc se podřízené patriarcháty od úmluvy distancovaly (například v Rusku přestali považovat Byzanc za hlavu a ochránkyni ortodoxní církve). Císař jen velmi těžce dosazoval do církevních postů někoho, kdo by se snažil dojednané úmluvy naplnit, mnoho z těch, co unii dojednali, z Byzance odešlo, převážně do Itálie, kde se jim otevřely rozsáhlé možnosti filosofické a teologické práce.
Papež Evžen IV. nicméně vyhlásil roku 1440 křížovou výpravu proti Turkům, což byla jedna z podmínek úmluvy z Ferrary. Vojsko bylo složeno převážně z uherských, polských a srbských vojáků pod vedením sedmihradského vévody Jana Hunyadyho, polského a uherského krále Vladislava III. Jagelonského a kardinála Cesariniho. Vladislav měli sice uzavřeno příměří s tureckým sultánem o tom, že ani jedna strana nepřekročí Dunaj, nicméně Cesarini ho přesvědčil, že závazky odpřísáhnuté nevěřícím jsou neplatné. Výprava však nezískala podporu v Byzanci a ani u místních vládců na Balkánu. Dokonce i Hunyady neměl moc chuti v tažení pokračovat. Vojsko překročilo hranici na Dunaji, ale kvůli sporům o válečnou strategii mezi Hunyadym a Cesarinim bylo v “bitvě národů” 11. listopadu 1444 u Varny poraženo třikrát silnějším tureckým vojskem. Zahynul Cesarini i Vladislav III. Jagelonský (na památku toho dne zvaný Varančik) a Turkům se otevřela možnost k ovládnutí zemí okolo Dunaje.
Tuto porážku křížové výpravy si Byzantinci vykládali jako trest za zradu pravé víry, jako boží trest za hříchy jimi spáchané a podobně, což další porážka křesťanských vojsk na srbském Kosově poli roku 1448 jen potvrdila. Císař Jan VIII. umírá 31. října 1448 a vládu převzal jeho bratr Konstantin IX..

Soumrak Byzance za Konstantina IX. (1448 - 1453)
Konstantin IX. nastupoval na trůn za nelehké situace. Musel se pokusit dodržet úmluvy, které uzavřel jeho bratr Jan a odolávat stále zjevnějšímu náporu Turků. Mezi lidem byl oblíben, což se projevilo bouřlivým a nadšeným přivítáním po jeho příjezdu do Konstantinopole roku 1449, i když nebyl korunován zde, ale v Mystře a navíc bez účasti cařihradského patriarchy, což do té doby bylo prakticky nemyslitelné. Jeho jednání o protiturecké pomoci ze Západu však byla podmíněna dodržováním církevní unie, proti které stále brojili mniši, mající vliv na prostý lid i část vyšší šlechty. Přes jejich odpor byla také unie roku 1452 vyhlášena v chrámu Boží Moudrosti. Ze Západu se ale pomoc nijak zvláště nehrnula, protože tamní vládci měli dost svých starostí a události daleko na Východě je moc netížily, protože nechápali dalekosáhlé důsledky případného pádu východní říše Anglie s Francií končily Stoletou válku, Německá říše byla zachvácena vlnou rolnických povstání, Uhry byly vyčerpány předešlými boji a na Pyrenejském poloostrově vrcholila reconquista; neuvědomování si rozsahu tureckého nebezpečí pokračovalo i později – impulsem k obraně bylo prakticky teprve to, že Turci začali ohrožovat Vídeň (1529, 1683). Jedinou podporu nacházela Byzanc u papeže a Benátčanů, kteří ale více než císařství hájili své obchodní zájmy v této oblasti. Janované, kteří zde také měli obchodní zájmy, neustále hlásili svoji neutralitu, protože jim bylo proti mysli spolupracovat s Benátčany. Až na výjimky také Janované většinou do následujících událostí nijak nezasahovali, i když přípravy tureckého útoku byly stále zjevnější
Roku 1452 přichází do Konstantinopole také české utrakvistické poselstvo, které se mělo pokusit najít shodné body mezi utrakvistický a ortodoxním vyznáním a zároveň získat podporu pro společný boj proti papeži. Od Gennadie Scholaria, jednoho z nejdůslednějších odpůrců florentské unie, sice dostali nějaké listiny, ale na vše ostatní již bylo příliš pozdě. Velmi zkreslený ohlas “kacířského” husitství vůbec se projevil u Laonika Chalkokondyla v jeho historickém díle Výklad dějin (Apodeixis histórion) česky vydáno jako Poslední zápas Byzance; viz. seznam použité literatury, kde jsou Češi označováni za pohany, uctívače Dia a Héry a Apollóna.
Konstantin IX. očekával, že sultán Mehmed II. bude pokračovatelem mírné politiky svého předchůdce Murada, to byl ale omyl. Mehmed sice své agresivní plány z počátku nijak nedával najevo, o to horší pak ale bylo jeho odhalení. V srpnu roku 1452 postavil na Bosporu novou pevnost, zajistil si tím jeho kontrolu a získal tak důležitou oporu pro útok na skomírající říši.

Obléhání Konstantinopole v dubnu a květnu 1453
Počátkem dubna 1453 přitáhl ke Konstantinopoli sultán Mehmed s obrovskou armádou a ihned začal s obléháním města. Město Konstantinopol však již nebylo velkolepým centrem jako před dvěma, třemi stoletími. Nyní v něm žilo mnohem méně obyvatel sice okolo 50 000, ale to údajně byla jen 1/10 počtu obyvatel, jaký město mělo za svého největšího rozmachu v předešlých století a jednotlivé jeho čtvrtě byly od sebe odděleny polnostmi a zahradami a spíše než jednolitou aglomeraci tak připomínala Konstantinopol seskupení městeček a vesnic, kde jen monumentální stavby upomínaly na někdejší velikost a význam města. Město se tedy dalo těžko bránit jako celek, protože i jednotlivé čtvrtě měly své vlastní palisády a některé i pevné hradební zdi. Navíc, na obranu tohoto rozsáhlého území měl císař Konstantin k dispozici jen hrstku vojáků.
Proto nechal Konstantin opravit alespoň vnější hradby, které již mnohokrát prokázaly cenné služby a rozdělil své vojáky tak, aby velký prostor, co bylo nutno bránit, pokryli co možná nejlépe, to znamená zejména u městských bran. Byzantinci navíc natáhli přes záliv Zlatý roh řetězovou zábranu a tak zabránili sultánovu loďstvu ohrozit město z týlu. Celý Konstantinopol a 14 mil hradeb ale hájilo méně než sedm tisíc vojáků (včetně všech spojenců z Benátek, Janova a řeckých ostrovů, kteří na základě smluv byli povinováni město bránit) proti sultánově armádě, která čítala asi osmdesát tisíc řádných vojáků a nespočítaně žoldnéřů (odhady celkové síly této armády se pohybují mezi 165 000 až 400 000 lidmi). Navíc měli Turci zvláštní, velká děla, která vyráběl uherský inženýr Urban. Urban sice původně nabídl své služby císaři Konstantinu, ale ten mu nebyl schopen za jeho služby zaplatit požadovanou částku. Jedinou výhodou Byzantinců bylo jejich loďstvo, které bylo na mnohem vyšší úrovni než loďstvo turecké a proto námořní šarvátky v okolí Konstantinopole většinou končily vítězstvím křesťanů, i když Turecká přesila byla i zde značná, neboť Byzantinci měli 26 lodí a Turci okolo 400. Naštěstí byli Řekové podpořeni loďmi Benátčanů a Janovanů a také několik galér s dobrovolníky přece jen dorazilo ze Západu.
První turecký útok na město začal 7. dubna 1453. Turci jej zahájili ostřelováním hradeb, jejichž velká část byla poškozena. Byzantinci se ale snažili a přes noc poškozené části hradeb provizorně opravovali pískem, prkny a hlínou. Protože útok probíhal hlavně u západních hranic města, tak se zatím dařilo zásobovat Konstantinopol pomocí lodí přijíždějících do Zlatého rohu. To se změnilo, když Turci v noci z 21. na 22. dubna přetáhli své lodi přes souš za řetězovou zábranu po jakémsi 12 km dlouhém dřevěném mostě, postaveném za pomoci italských techniků. Byzantinci s Benátčany sice měli možnost Turkům lodi zničit, ale během čekání na to, zda se Janované, kteří se také chtěli útoku účastnit, domluví a pomohu jim, byl jejich plán vyzrazen a tak byl spojenecký útok z 28. dubna odražen. Toto prozrazení vzbudilo mezi Byzantinci nepřátelské nálady vůči Janovanům, kteří do té doby nepodnikli prakticky nic na obranu Konstantinopole a janovská obchodní kolonie Pera byla považována za “hnízdo zrádců křesťanského světa.” Runciman, Steven: Pád Cařihradu. Praha 1970. s. 104, protože se snažila zachovávat velmi spornou neutralitu Janované “hráli na obě strany”, aby udrželi své obchodní postavení v této oblasti. Jednotliví Janované, jako třeba G. Guistiniani Longo, proslulý bojovník, pomáhající Konstantinovi, na tom nemohli nic změnit.Turci tedy začali ohrožovat město i z moře a jejich vítězství bylo čím dál tím pravděpodobnější.
Na počátku května probíhala také jednání o podmínkách kapitulace. Sultán Mehmed je stanovil tak, že pro Konstantina byly nepřijatelné a tak byla jednání brzy ukončena. Byzantinci také stále doufali v pomoc ze Západu, dokonce ji vyslali 3. května jednu loď vstříc, protože v Benátkách i v Římě se o vyslání pomoci jednalo již od ledna. Jednání se bohužel zbytečně protahovala a teprve v červnu! 1453 se papež s Benátčany dohodl. To však již bylo pozdě.
Od 6. května znovu začali Turci ostřelovat hradby a zahájili další útoky. Prováděli také demonstrace síly - několikrát téměř celé jejich loďstvo za velkého bubnování a troubení najíždělo k řetězové zábraně. Nijak zvláště ji ale neohrožovalo, protože Turci netoužili po další námořní porážce. Také se objevily pokusy podkopat hradby, ale protože Řekové chytli jednoho z tureckých velitelů, který vedl ženijní práce, dařilo se obráncům Turky v šachtách zavalit nebo šachty zasypávat.
23. nebo 25. května znovu jednal sultán s vyslancem o kapitulaci Konstantinopole. Obyvatelé spolu s císařem kapitulaci odmítli s tím, že město nevydají nikomu a jsou ochotni v boji zemřít. 23. května se totiž vrátila loď vyslaná na počátku měsíce, která přivezla zprávu, že žádná slibovaná velká pomoc ze Západu na cestě není. To byla velká rána morálce obránců, kteří tak mohli spoléhat pouze na svou víru. Stará proroctví a různá znamení jim ukazovala, že se konec blíží - město padne s ubývajícím měsícem (24. května byl úplněk) nebo že první a poslední císař ponesou stejné jméno (Konstantin); během procesí 25. května spadla nejsvatější ikona Matky Boží na zem a procesí samo bylo přerušeno a rozehnáno silnou bouří. Objevila se i mlha (v této oblasti jev naprosto neobvyklý) a zvláštní, nikdy nevysvětlená světla na kostelem Boží Moudrosti.
Tato znamení působila i na Turky, kteří město již sedm týdnů obléhali a zatím bez viditelnějšího úspěchu. Spory se objevily i mezi nejvyššími sultánovými rádci a veliteli. Někteří navrhovali uzavřít příměří a ustoupit, jiní naopak prosazovali zintenzivnění útoků. Sultán poslechl ty druhé a 27. května prohlásil, že dojde k velkému a konečnému útoku na město.

Dobytí Konstantinopole 27. - 29. 5. 1453
Veliké procesí, které procházelo městem 27. a 28. května, se zastavovalo u hradeb, kde bylo žehnáno nejvíce poškozeným místům. Císař Konstantin během tohoto procesí pronesl řeč, v níž nabádal lid k velké statečnosti a sám jim svým chováním šel příkladem. Přítomní slíbili, že obětují svůj život za pravoslaví a Konstantinopol. Poté proběhla v chrámu Boží Moudrosti mše, první po pětiměsíční přestávce. Obřadu se účastnili zástupci téměř všech obyvatel Konstantinopole, pravoslavní i katoličtí, které spojilo společné neštěstí. Podle V. Hrochové to byl jediný okamžik v závěru byzantské historie, kdy bylo možno hovořit o skutečném sjednocení pravoslavné a latinské církve. in: Zástěrová, B. a kol.: Dějiny Byzance, Praha 1992, s. 335
	Turci se zatím podle svých rozkazů rozmístili, aby mohli útočit na co nejvíce místech hradeb nebo i z moře zároveň a ztížit tak hrstce obránců jejich obranné úsilí.
	Hlavní a závěrečný útok Turků proběhl 29. května 1453. Turci znovu zaútočili na západní část opevnění, kde již byly hradby předchozími útoky těžce poškozeny a na několika místech i prolomeny. Obránci se ale drželi a zdálo se, že turecký nápor slábne. Pak ale přišlo velké neštěstí. G.G. Longo byl těžce zraněn a zavelel, aby ho jeho vojáci odnesli z bojiště a císaři se ho nepodařilo přesvědčit, aby zůstal. Ostatní Janované ale prchali s ním, protože si mysleli, že došlo ke kapitulaci a na bojišti tak zůstal sám císař se svými věrnými. Toho využili Turci a zaútočili znovu na bránu, kterou teď místo Longových Janovanů bránil jen císař a několik jeho přátel. Do města začali pronikat první dobyvatelé a v jejich davu se poslední řecký císař ztratil, aby již nikdy nebyl spatřen.
Teď se také ukázalo, že ne všichni obyvatelé mysleli vážně svůj slib obětovat život za město a víru, protože několik městských čtvrtí (např. Petrion nebo Fanar) se vzdalo. Tyto čtvrti tak byly ušetřeny třídenního plenění, jaké Turci podle svých tradic prováděli na místech, která se jim dobrovolně nevydala. Obyvatelé dobytých míst také obvykle ztráceli osobní svobodu a bohoslužebná místa. Díky kapitulaci těchto čtvrtí však zůstalo zachováno několik nepoškozených kostelů, které se později staly středisky ortodoxní církve pod vedením Georga Genadie Scholaria. Hlavní byzantský chrám, chrám Boží Moudrosti (Haiga Sofia), však byl ihned po obsazení přeměněn na mešitu.
V některých čtvrtích se sice ještě bojovalo, ale v jiných už dobyvatelé plenili, znásilňovali a vraždili. Obránci i prostí obyvatelé prchali do přístavu, aby se zachránili. Janované rozsekli řetězovou zábranu a všichni kdo mohli, Benátčané, Janované i Řekové odjížděli. Jejich štěstím bylo, že většina tureckých lodníků drancovala město a proto je nikdo nepronásledoval. Sultán se prý jen smutně díval za ujíždějícími loděmi, se kterými už nemohl nic dělat. Poslední ohnisko odporu, věž na Zlatém rohu, bráněna statečně Kréťany kapitulovala odpoledne. Turci, ohromeni jejich statečností, jim dovolili v klidu odjet na rodný ostrov. Město Konstantinopol padlo 29. května 1453 a Byzantská říše zahynula s ním.
Císař Konstantin IX. svůj slib bránit město do posledních sil nezradil. Jeho osud nebyl nikdy uspokojivě vysvětlen, protože různá svědectví, turecká i křesťanská se rozchází. Podle Laonika byla sultánovi donesena jeho hlava a janičár, který ji donesl, byl poctěn mnoha dary a vysokým úřadem. Podle některých tureckých svědectví pak prý sultán posílal císařovu hlavu po dvorech islámských vládců. Podle jiných zpráv ale nechal sultán jeho tělo hledat a když bylo nalezeno (za císaře byl prohlášen mrtvý, který měl na punčochách vyšité orly - znak císařství) císařské orly později do svého znaku přejali Rusové jako symbol kontinuity císařské tradice v Moskvě, dal jej Řekům, aby ho mohli pohřbít. Nikdo však toto tělo přesně neidentifikoval a nikdo také neví, kam bylo pohřbeno. V pozdějších staletích byl ukazován jeden zpustlý a bezejmenný hrob jako hrob císaře Konstantina. Která verze je pravdivá už asi nikdo nezjistí. k této otázce se vyjadřují Laonikos i Runciman

Pád Konstantinopole a Evropa
Zpráva o pádu Konstantinopole se rozletěla doslova do celého tehdejšího světa, samozřejmě vzhledem ke komunikačním možnostem dané doby. O pádu Konstantinopole se od uprchlíků dozvěděli nejprve na Krétě (9. června 1453), do Benátek dorazili poslové 29. června 1453. Koncil vyslyšel zprávu také 29. června. Do Bologne došly zprávy o pádu 4. července 1453. Sám papež Mikuláš V., jenž této zprávě dlouho přikládal zdání klamu, je o ní s definitivní platností zpraven ještě o čtyři dny později. Až 30. září 1453 ale vydává bulu, ve které vyzýval západní panovníky ke křížové výpravě. Humanista Aeneas Silvio Piccolomini prý při zprávě o pádu Konstantinopole plakal a srovnával v humanistickém duchu její pád s “druhou smrtí Homéra a Platóna”. Jako papežský legát v Německu přemlouval německé šlechtice k účasti na křížové výpravě. K té však nikdy nedošlo, i když o ni Piccolomini usiloval i jako papež ještě roku 1464. Pád Cařihradu byl ale chápán jako odplata za dobytí Tróje Řeky (na základě záměny Turků a Teurků), což ostatně činilo potíže při vysvětlování této události i Piccolominimu. Zklamala i Anglie a Francie, stejně jako burgundský vévoda Filip Dobrý, nejbohatší panovník Evropy, který měl výpravu financovat a který svoji pomoc přislíbil. Jediný, kdo o výpravu projevil skutečný zájem, byl král Ladislav Uherský, jehož země s Turky bezprostředně sousedila a trpěla pod jejich nájezdy. Bez spojenců se však do žádného takového velkého válečného podniku pustit nemohl. Benátky s Janovem mezitím pomocí mnoha darů přesvědčily sultána a udržely si své obchodní faktorie na Východě. Jejich význam a velikost ale nikdy nedosáhly doby před rokem 1453. Hlavní evropská obchodní centra se už postupně přesouvala na pobřeží Atlantiku a roli benátských a janovských kupců v mezinárodním obchodě s Orientem přebírali Portugalci a také Holanďané.
	Pokračování Palailogovského rodu zajistila císařova neteř Sofie (Zoe) Palailogovna, která se r. 1472 provdala za ruského velkoknížete Ivana III. Ten se na základě tohoto svazku prohlásil císařem (carem). Již od pokusů o církevní unii s Římem se moskevský patriarchát od Byzance distancoval, teď ale Moskva převzala štafetu ochránkyně ortodoxní víry a sama se označovala jako “třetí Řím”. Ruští patriarchové chápali pád Konstantinopole jako trest za zradu pravé víry a svého pána jako jediného legitimního pokračovatele křesťanských císařských tradic. O církevní unii z roku 1439 se naopak opírala katolická propaganda. Křesťanství vůbec hrálo jako symbol císařství důležitou roli, protože stejný nárok na císařský titul si vůči svým nově získaným křesťanským poddaným činil i sultán Mehmed. Koneckonců, papežští vyslanci nad možností konverze Mehmeda ke křesťanství uvažovali. Idea panovníka, který má stejnou víru a který jednou přijde věrným na pomoc působila na pravoslavné věřící z původního území Byzance po dlouhá staletí. Tato tradice založená na ortodoxním vyznaní se v 18. a 19. století stala důležitou složkou carské imperiální politiky týkající se Balkánu a Malé Asie.


Ohlas pádu Konstantinopole v pramenech a tehdejší literatuře
“Když sultán Mohamed viděl, že palisády a poškozené hradby jsou bez posádky a už nemají obránce… protože bojovníci je skrytě opustili, a že ti, kteří zůstali, se pro malý počet už bezmocně brání, hlasitě vykřikl “Přátelé, město je naše, už je opravdu naše! Muži před námi, už se nám nemohou stavět na odpor, hradba je bez obránců, vydržte ještě chvíli a město je dobyto!”… Tu dojde k obrovské vřavě, kdo se tureckým bojovníkům dostane pod ruce je zabit, seběhlo se sem bez pořádku na pomoc dost mužů ze všech stran a zde také padl císař Konstantin, bojujíc statečně po boku svých vojáků… Sultán stál před hlavní hradbou, kde vlál velký prapor a vlajka, a pozoroval dění, neboť už nastával den… Město bylo podrobeno… Celé jednotky a oddíly se vrhaly na paláce a chrámy, aby je plenily a loupily, jednotlivci se rozběhli do veřejných a soukromých budov, rozchvacovali majetek, loupili, pustošili, zabíjeli a znásilňovali… Byla to hrozná podívaná vyvolávající větší žal než kterákoli tragédie… Tak vyprázdnili a zpustošili celé město, zničili a spálili je jako požár, takže se zdálo neuvěřitelné, že tu kdysi bylo lidské sídlo, místo plné bohatství a skvělých staveb, skvělé a velké město… A bylo dobyto Konstantinopole za vlády císaře Kónstantina, sedmého z rodu Palailogů, dvacátého devátého května podle řeckého kalendáře, roku 6961 od počátku světa a 1124 let po jeho založení a osídlení. citováno podle Dostálová, R: Byzantská vzdělanost. Praha 1990, s. 335-6 ”
Takto viděl dobití Konstantinopole dějepisec Michael Kritobulos (1410-67), který se po pádu města dostal do služeb Mehmeda II.. Proto je jeho dílo jakousi oslavou osmanské říše a zejména jejího panovníka. Laonikos Chalkokondyles (1423 - 1490), ve své kronice psané z pohledu Řeků zaznamenal dobytí města takto:
“Útok začal ráno, barbaři udeřili na všech stranách města a sváděli prudký boj. Řekové nejtvrdošíjněji bránili hradbu u přístavu… V místě, kde útok provedl sultán, tísnili janičáři svými údery janovské vojáky.…raněni byli i další bojovníci, kteří opouštěli svá stanoviště, v tísni se tlačili zpět a obraceli na útěk ostatní Janovany a útočící janičáři je pobíjeli. Když císař Řeků viděl, že opouštějí své místo a vzdávají boj, přiběhl a zeptal se Longa, zda odchází. Když mu Longo odpověděl, že Turkům zřejmě pomáhá Bůh, císař se obrátil ke Kantakuzenovi a k hrstce co mu stála po boku a řekl:“Vzhůru, muži, proti barbarům!” …císař Konstantin byl zatlačen na ústup, jeho pronásledovatelé jej zranili do ramene a císař zahynul. Jakmile se rozšířila zpráva, že město bylo dobyto, Řekové prchali do přístavu a vrhali se na benátské a janovské lodě … mnozí z nich zahynuli, protože plavidla se potopila. …Mnozí Řekové bojovali jako stateční muži a padli za vlast, aby nemuseli vidět, jak jejich ženy a děti se stanou otroky. Nikdo z janičárů však nemohl říci, jak císař zahynul. Padl totiž mezi mnoha jinými bojovníky někde u brány města, když předtím vládl tři roky a tři měsíce.”
“Myslím, že toto neštěstí překonalo svou velikostí a utrpením všechny pohromy, k nimž na světe dosud došlo, a blíží se významem pádu Tróje.” citováno podle Chalkokondyles, Laonikos: Poslední zápas Byzance. Praha 1988, s. 241 - 246 
Jiný cíl sledovaly básně, které chtěly vyburcovat západní státy k protitureckému tažení. Například takto hovoří Píseň o sv. Sofii:
…
teď kněží chraňte svátosti a svíce zhasínejte:
je přece boží vůle to, že Město Turek získá.
“Hned do Evropy vzkažte teď, ať lodi tři sem pošlou,
ať jedna vezme zlatý kříž a druhá bibli zase,
ta třetí nejkrásnější z nich, ať vezme svatý oltář,
nechť nepřátelé nemohou nás o to oloupiti.” podle Dostálová, s. 342
Další druh skladeb jen popisoval smutek nad ztrátou města, podobně jako báseň nazvána Nářek na Konstantinopolí:

			Jen smutek, žal a sténání a nekonečné hoře
tu na Římany padly dnes a nevýslovná tíseň,
vždyť domov svůj teď ztratili i svoje svaté Město
svou odvahu i naději i všechnu svoji pýchu.
…
Ach slunce mé, ty vycházej a sviť nad celým světem…
…jen na Cařihrad nesviť už, ač kdysi býval slavný,
jemu své světlo nedávej, dnes uvnitř vládnou Turci. Dostálová, s. 340-1

Přesto však i nadále zůstávalo po dosti dlouhou dobu mnoho těch, jež se s pohromou seslanou na východní metropoli nejen nehodlali smířit, ale vůbec odmítali ji uvěřit. Nikolo Machiavelli o tomto období poznamenává ve svých Letopisech, že když se turecký sultán Mehmed Dobyvatel zmocnil Cařihradu a tím celé byzantské říše, vyvolalo toto vítězství “strach po celém křesťanském světě, nejvíce však u Benátčanů a u papeže, jimž se již zdálo, že slyší řinčení tureckých zbraní v samotné Itálii” Machiavelli, Nicolo: Florentské letopisy. Praha 1975. str. 321. Bezprostředním odrazem událostí na Bosporu se staly strach z tureckého útoku a lítost nad pádem slavného města, jež byly literárně ztvárněny v četných dobových žánrech, jako zejména již zmíněné “Nářky” a “Pláče”. Dokonce i pozdější díla v sobě nesla velmi přesná a námětově vyhraněná poselství. Epická báseň Luigiho Pulciho Morgante z roku 1478 (tedy sepsána dvacet pět let po pádu Konstantinopole) v sobě nese neutuchající výzvu ke křižáckému tažení proti Turkům, jež tento básník horlivě prosazoval.
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