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Алеко Константинов е роден в град Свищов на 13 

януари (1 януари стар стил) 1863 г. в семейството 

на видния свищовски търговец Иваница 

Хаджиконстантинов. Алеко Константинов е убит 

при неуспешен атентат срещу съпартиеца 

му Михаил Такев на 23 май (11 май стар стил) 

1897 година, в град Радилово.  

Алеко Константинв 



 
 

Къщата музей в град 

Свищов 



 
Учи при частните учители Емануил Васкидович и Янко 

Мустаков, в Свищовското училище (1872 – 1874) и 

в Априловската гимназия в Габрово (1874 – 1877). След 

края на Руско-турската освободителна война продължава 

да учи и като възпитаник на Южнославянския 

пансион на Тодор Минков. Завършва гимназия в 

град Николаев, Руска империя (1881). 

През 1885 г. завършва право в Новорусийския 

университет в Одеса. 

Образование 



 

След завръщането си в България Алеко 

Константинов работи като съдия (1885 – 1886) 

и прокурор (1886) в Софийския окръжен съд, 

помощник-прокурор (1886 – 1888) и съдия 

(1890 – 1892) в Софийския апелативен съд. След 

това работи до края на живота си като адвокат на 

свободна практика в София. 

Работно дело 



 

Изложения из света  

Посещава Всемирното 
изложение 
в Париж (1889), 
Земското индустриално 
изложение 
в Прага (1891) и 
Колумбовото 
изложение 
в Чикаго (1893). 

 



 

Алеко Константинов от студентските си години започва 

да проявява пристрастия към Петко Каравелов – идеолог 

на парламентаризма и демокрацията. Сътрудничи на 

основаното от Каравелов сп. „Библиотека „Свети 

Климент““. Той е член на Демократическата партия, 

водена от Петко Каравелов, участва в изготвянето на 

програмата ѝ, сътрудничи  

с фейлетони, пътеписи, дописки, статии в нейния орган в. 

„Знаме“ от създаването му (1894). 

Дейност  



 
Първите публикувани творби на Алеко Константинов са 

стихотворенията „Огледало“ (1880) и „Защо?“ (1881) във 

вестниците „Целокупна България“ и „Свободна 

България“. В тях той не крие отношението си към 

политическата обстановка в България и проявява 

чувствителност към социалните пороци. Реакция на 

конкретни политически събития е и писаната в 

Одеса поема „Песен за Слобод-Маджара и Пламен-Теня“ 

(1883). 

Едни от най-известните произведения на Алеко са: ,,Бай 

Ганьо’’, ,,До Чикаго и назад’’ и ,,Фейлетони’’.  

 

Произведения 



 
Оригиналът на,, Бай 

Ганьо‘‘ 

Оригиналът на ,,До 

Чикаго и назад‘‘ 

 



 

Алеко Константинов 

Портрет на Алеко 

Константинов 

 

Паметник на Алеко 
Константинов в град София 

 




