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Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου του 1883, εποχή κατά την οποία το νησί αποτελούσε ακόμα μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στο Ηράκλειο έλαβε τη στοιχειώδη μόρφωση κι έπειτα το 1897 γράφτηκε στη Γαλλική Εμπορική Σχολή του Τίμιου Σταυρού στη Νάξο, όπου διδάχθηκε τη γαλλική και την ιταλική γλώσσα και ήρθε σε μία πρώτη επαφή με τον δυτικό πολιτισμό. Το 1899 επέστρεψε στο Ηράκλειο και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές σπουδές του. Ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος, πολιτικός, μουσικός, θεατρικός συγγραφέας, ποιητής, φιλόσοφος και τέκτων, με πλούσιο λογοτεχνικό, ποιητικό και μεταφραστικό έργο. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες και ως ο περισσότερο μεταφρασμένος παγκοσμίως.  Έγινε ακόμα γνωστότερος μέσω της κινηματογραφικής απόδοσης των έργων του Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και Ο Τελευταίος Πειρασμός.


Λογοτεχνική Αξία

Η παραστατικότητα, η ζωντάνια και η χρήση διαλόγου που χαρακτηρίζουν το λογοτεχνικό αυτό βιβλίο συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος πως ο αναγνώστης συμμετέχει στα δρώμενα, αποτελεί δηλαδή ενεργό μέλος της τραγωδίας. Η  φρίκη που επικρατεί την τελευταία νύχτα της Κωνσταντινούπολης προκαλεί στον αναγνώστη θλίψη, λύπη, στεναχώρια για το τραγικό τέλος που θα ακολουθήσει τις επόμενες ώρες. Ένα αίσθημα περηφάνιας γεννιέται μέσα του με τον λόγο και τις πράξεις του Κωνσταντίνου τις τελευταίες στιγμές της Βασιλεύουσας, καθώς ο αυτοκράτορας αρνείται να σκεφτεί την προσφορά σωτηρίας που έκανε ο Τούρκος ηγεμόνας και αποφασίζει να αυτόν και ολόκληρο με γενναιότητα μέχρι να επέλθει το τέλος του. 


Υπόθεση

Πρώτη Πράξη: Σε εκείνη την τραγική νύχτα της 28ης προς 29ης Μαΐου του 1453, τοποθετεί το έργο του ο Καζαντζάκης. Η σύγχυση και ο φόβος κυριαρχούν στους δρόμους της Βασιλεύουσας. Στις τάξεις και τα στρώματα του άλλοτε στέρεου Κράτους απλώνεται η διχόνοια και ο τρόμος. Φήμες για βοήθεια από τη Δύση και για θεϊκή βοήθεια αναμιγνύονται με κατηγορίες για παράδοση της ορθόδοξης πίστης στον Πάπα και πρόκληση της οργής τού Θεού. Ένας έξαλλος πυροβάτης διακρίνει στον αέρα τους τρεις αρχαγγέλους τής Αποκάλυψης και προφητεύει ξανά και ξανά την καταστροφή. Οι ξέφρενες κραυγές του και το συνεχές πηγαινέλα τού λαού είναι τα στοιχεία που δίνουν την εικόνα της φρίκης της τελευταίας νύχτας της Κωνσταντινούπολης. Στο βάθος, η μεγαλοπρέπεια της Αγια-Σοφιάς, ο πένθιμος ήχος από τις καμπάνες συμπληρώνουν το πλάνο.
Δεύτερη Πράξη: Αυτή η εικόνα προετοιμάζει την εμφάνιση της μορφής του Κωνσταντίνου. Στην Δεύτερη Πράξη παρουσιάζονται διάφορες ιστορικές προσωπικότητες που έπαιξαν σημαντικό ρόλο κατά τις τελευταίες ημέρες του Βυζαντίου. Ο Αυτοκράτορας προσπαθεί να φέρει την ειρήνη μεταξύ τους και να συνεχίσει την αντίσταση ενάντια στους Οθωμανούς. Έπειτα, πρέπει να προσπαθήσει να κατευνάσει τους ευγενείς, που περισσότερο αγχώνονται να φροντίσουν τα σπίτια τους και τα φεουδαρχικά τους προνόμια παρά την άμυνα, και τον λαό που, πεινασμένος και λεηλατημένος, θέλει πρώτα από όλα ψωμί και ανακωχή. Ο Κωνσταντίνος αρνείται να σκεφτεί την προσφορά σωτηρίας που έκανε ο Μουχαμέτης, έτσι  πηγαίνει στο πόστο του στην Πύλη του Ρωμανού, όπου και τελικά  πεθάνει.  
Τρίτη Πράξη: Η τελευταία Πράξη περιορίζεται στο να δώσει δραματική μορφή στον δημοφιλή θρύλο για τον "μαρμαρωμένο Βασιλιά", ο οποίος θα ξαναζωντανέψει την ημέρα που οι χριστιανοί θα ξαναμπούν στην Κωνσταντινούπολη.

Ιστορικά πρόσωπα

Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος
Ο Αυτοκράτορας προσπαθεί να κατευνάσει τους στρατηγούς του, οι οποίοι είναι κατά της συμμαχίας με τους Φράγκους καθώς φοβούνται την πρόκληση της οργής τού Θεού. Την προσπάθειά του διακόπτει ο  απεσταλμένος του Τούρκου ηγεμόνα, ο οποίος προτείνει στον Κωνσταντίνο την παράδοση της Πόλης με αντάλλαγμα την ζωή του. Όμως Κωνσταντίνος αρνείται να σκεφτεί την προσφορά σωτηρίας που έκανε ο Μουχαμέτης. Έπειτα, πρέπει να προσπαθήσει να κατευνάσει τους ευγενείς, που περισσότερο ενδιαφέρονται  για τίποτα άλλο από το να φροντίσουν τα σπίτια τους και τα φεουδαρχικά τους προνόμια , και τον λαό που, πεινασμένος και λεηλατημένος καθώς είναι, θέλει πρώτα από όλα ψωμί και ανακωχή. Μετά τον σύντομο διάλογό του με τον Ηγούμενο πηγαίνει στην Πύλη του Ρωμανού όπου τελικά επακολουθεί το τέλος του.
Ο Παλαιολόγος ήταν μια ηρωική προσωπικότητα. Αποτελεί πρότυπο αυτοκράτορα καθώς θυσίασε τη ζωή του για χάρη της πατρίδας του, του μικρού κράτους του Βυζαντίου, όπου βασίλευε. Πολέμησε για να μην υποδουλωθεί το κρατίδιό του, ό,τι δηλαδή απέμενε από την παλιά ένδοξη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ενώ ήξερε πως η μοίρα του ήταν προδιαγεγραμμένη. Αν ήθελε, μπορούσε να γλιτώσει τη ζωή του, να παραδοθεί στον εχθρό και ν’ αποφύγει την καταστροφή, μα δεν το έπραξε. Θαρραλέος, ανδρείος και φιλόπατρις  καθώς είναι, αρνείται να σκεφτεί την προσφορά σωτηρίας που έκανε ο Μουχαμέτης. Θα μπορούσε να απαλλάξει την πόλη από την καταστροφή, να επιστρέψει στον Μυστρά, στην Πελοπόννησο, να κρατήσει τη ζωή του και ένα θρόνο και να δημιουργήσει το κέντρο μιας νέας Ελλάδας. Όμως, με γενναιότητα και παρρησία θα συνεχίσει προς τον δρόμο της θυσίας, παρ' ότι αποδεικνύεται μάταιος. Θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους την Πόλη που εμπιστεύτηκαν στα χέρια του, "τη χαρά κι ελπίδα όλων των Ελλήνων". Ο Κωνσταντίνος πηγαίνει στο πόστο του στην Πύλη του Ρωμανού, όπου θα πεθάνει ηρωϊκά, έπεσε αμυνόμενος με το σπαθί στο χέρι μαζί με τους στρατιώτες του, ένας ανώνυμος ήρωας.

Ηγούμενος

Ο Ηγούμενος αρνείται να βοηθήσει τον Αυτοκράτορα, δηλώνοντας οτι με την δύναμη της Παρθένου θα καταφέρει να σώσει ολόκληρο το έθνος των Ελλήνων, να διώξει τους Τούρκους, την << Φραγκιά και τους Φραγκεμένους>>.  Παρουσιάζεται σκληρός, άγριος ενώ δεν διστάζει να απαιτήσει την κορώνα του Αυτοκράτορα, ο οποίος του την δίνει πρόθημα. Παρά την σκληρή στάση του απέναντι στον Κωνσταντίνο ξεσπάει σε κλάματα, εύχοντας στον Αυτοκράτορα καλή αντάμωση.

Πυροβάτης

Ένας έξαλλος πυροβάτης διακρίνει στον αέρα τους τρεις αρχαγγέλους τής Αποκάλυψης και προφητεύει ξανά και ξανά την καταστροφή, τρομοκτατόντας με ξέφρενες κραυγές του τον λαό.

Φραντζής

Ο Φρατζής είναι φίλος του Κωνσταντίνου, ο οποίος τον έστειλε στον Ηγούμενο προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Αυτός ο ίδιος μεταφέρει την αρνητική απάντηση του Ηγούμενου στον Αυτοκράτορα. Υποστηρίζει τον Κωνσταντίνο σε κάθε του απόφαση καθώς επίσης προσπαθεί να τον καθησυχάσει για το μέλλον το δικό του αλλά και το μέλλον της Πόλης. 

Νοταράς

Κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης αναφέρεται ότι ο αυτοκράτορας του ανέθεσε την άμυνα του νοτιοδυτικού τομέα του θαλάσσιου τείχους. Ο Νοταράς μισεί τους Φράγκους καθώς φοβάται  την οργή τού Θεού και κατηγορεί τον Κωνσταντίνο για προδοσία.

Γιουστινιάνης

Φράγκος στρατηγός, ο οποίος ήρθε στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να πολεμήσει τους Τούρκους, μετά από παρέκκλιση του Αυτοκράτορα.

Λάος

Οι ξέφρενες κραυγές και το ανήσυχο πηγαινέλα τού λαού είναι τα στοιχεία που δίνουν την εικόνα της φρίκης της τελευταίας νύχτας της Κωνσταντινούπολης. Ο λαός που, πεινασμένος και λεηλατημένος, θέλει πρώτα από όλα ψωμί και ανακωχή. Οι άνθρωποι είναι τρομοκρατημένοι. Πλένονται, βάζουν ό,τι καλύτερο έχουν ως ενδυμασία και πηγαίνουν στην εκκλησία, ζητώντας άφεση αμαρτιών, καθώς είναι σίγουροι για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. 
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