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  Алеко Иваницов Константинов (познат с псевдонима Щастливеца)  
е български писател, адвокат, общественик и основоположник на  
организираното туристическо движение в България.  
Роден в град Свищов на 13 януари (1 януари стар стил)  
1863 г. в семейството на видния свищовски търговец 
 Иваница Хаджиконстантинов. По майчина линия  
произхожда от голямата видинска фамилия  
Шишманови. Учи при частните учители Емануил  
Васкидович и Янко Мустаков, в Свищовското  
училище (1872 – 1874) и в Априловската гимназия в 
 Габрово (1874 – 1877). По време на Руско-турската  
освободителна война е писар в канцеларията на  
свищовския губернатор Марко Балабанов (1877).  

Живот и дейност 





          След края на войната 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. 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. Юрисконсулт на Софийското 
 градско управление (1896). След като два пъти бива уволнен по  
политически причини, работи до края на живота си като адвокат на 
 свободна практика в София. Алеко Константинов подготвя и защитава  
успешно хабилитационен труд на тема „Правото за помилване по повод  
на новия наказателен закон“ (1896) с цел да стане преподавател по  
углавно и гражданско право в Юридическия факултет на Софийския  
университет.  

Живот и дейност 



       Посещава Всемирното изложение в Париж (1889), Земското  
индустриално изложение в Прага (1891) и Колумбовото изложение в  
Чикаго (1893). Алеко Константинов развива активна обществена  
дейност като училищен настоятел, член на Върховния македонски  
комитет  член на настоятелството на дружество „Славянска беседа“,  
на Българското народообразователно дружество, на Комисията за  
насърчаване на местната индустрия, на Дружеството за насърчаване на  
изкуствата, на Музикалното общество, на Театралния комитет. По  
негова инициатива се създава първото туристическо дружество в  
България. Началото на организирания туризъм се поставя с изкачването 
 на Черни връх на 27 август 1895. 

Живот и дейност 





Живот и дейност 

    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). Алеко Константинов е убит при  
неуспешен атентат срещу съпартиеца му Михаил Такев на 23 май  
(11 май стар стил) 1897 година. Двамата са в Пещера, родното място на  
Такев, от което е и избран за народен представител. 
Те участват в тържествата за деня на славянската писменост,  
 като вечерта на същия ден двамата потеглят с файтон за Пазарджик. 
 По пътя спират за известно време в село Радилово. 



Живот и дейност 

Жителите на Пещера и Радилово имат отдавнашен спор за  
собствеността на гори и общински мери, като и двете страни  
многократно прибягват до насилие. Във връзка с този конфликт група  
жители на Радилово, начело с кмета от Народната партия Петър Минков, 
 решават да убият Такев. Такев и Алеко Константинов напускат Радилово 
 след 22 часа. В землището на съседното село Кочагово (днес Алеко  
Константиново) радиловчаните Милош Топалов и Петър Салепов 
 стрелят по файтона им с пушката на радиловския кехая Здравко  
Игнатов, при което убиват Алеко Константинов. По-късно Минков,  
Салепов и Топалов са осъдени на смърт, като присъдата на Салепов,  
който е непълнолетен, е заменена с 15 години затвор. 



Псевдоними 

 Щастливеца 
 Башибозук 
 Беньо Наков 
 Евстати Хаджибалкански 
 Един от клуба на Моралното влияние 
 Великият Войн 
 Хъньо 

Алеко Константинов е известен още като Щастливеца. Човек трябва да е  
голям оптимист и да е безкрайно влюбен в живота, за да си избере сам  
псевдонима Щастливеца. Но на младия Алеко Константинов – юрист  
по образование, поет и писател по призвание и природолюбител по душа,  
този псевдоним приляга най-много. И именно като Щастливеца става  
известен за народа си. 



Пътешествия 

В своята „Изповед“ Алеко Константинов признава, че любимата му  
миризма е „миризмата на параходите и железниците“. Той е  
пътешественик по душа. Тази негова страст го отвежда през 1889 г. в  
Париж. Въпреки впечатленията, които отнася оттам в България, не  
пише нищо за Парижкото изложение. През 1891 г. пътува до Прага, а  
две години по-късно прекосаява и океана, за да посети Колумбовото  
изложение в Чикаго. За тези пътешествия той тегли кредити от банки. 
След завръщането в Европа Константинов пише пощенска картичка от  
Париж до вуйчо си Ангел Орукин: „Драги вуйчо, Известявам те от 
 самия връх на Айфеловата кула, че се върнах благополучно в Европа.  
Утре заминавам с Голованова за Лондон.“ Където и да пътува, Алеко в 
инаги се чувства българин и се завръща към родната действителност. 
  След пътуването до Америка, той започва да крои планове да обиколи  
  света пешком. 



Литературна дейност и политически неволи 

От 1893 г. се отдава почти изцяло на литературна дейност. Печеата  
едни от своите най-велики творби, като „Пази, Боже, сляпо да  
прогледа“ и „До Чикаго и назад“. През 1894г. започва да вписва в  
сп. „Мисъл“ непобедимия „Бай Ганьо“, който излиза като  
самостоятелна книга през 1895 г.  

През същата година поставя началото на масовото  
организирано туристическо движение у нас, като изкачва Черни  
Връх заедно с 300 души. По това време взема и дейно участие в  
Софийското македонско дружество. 



Литературна дейност и политически неволи 

В изборите през 1894 г. е кандидат за народен представител в родния 
 си град. „Млад, образован, малко идеалист, повече мечтател, с любов 
 в сърцето, с вяра в доброто, с надежда за бъдещето, той не беше още  
кален в действителността, в живота“ (неизвестен автор). Разбира се,  
корумпираните политически нрави у нас не са от вчера или от днес.  
Тези висши човешки качества не могат да му осигурят успех срещу  
байганьовците. Лишен от възможността да влияе върху политическия  
живот от трибуната на на Народното събрание, Щастливеца заема друга  
трибуна – много по-важна, много по-силна, която му позволява да влияе  
върху общественото мнение в цялата страна, та чак до наши дни. 
Той започва бляскавата поредица на своите фейлетони. 
На 10-ти май 1896 г. е назначен за юрисконсулт на Софийската община, 
 но си подава оставката на 31-ви декември, когато кмет на София станал  
Григор Начович, с                        когото той                     имал пререкания. 



• Разкази 
 
Как е станал годежа на 
днешната имениница с 
достойния внук на хаджи 
Ивана 
"От много ум" 
Пази боже сляпо да прогледа 
Из миналия живот на 
"Славянска беседа" 
Tempi Passati 
Нещо шумолеше, ама какво 
беше!!... 
Иди му се надявай 
 

• Фейлетони 
 
По "изборите" в Свищов 
Тържеството на Велзевула 
Молитвата на Велзевула 
Честита Нова година 
Смиррно! Рота-а п´ли! 
Кандисахме! 
Дребни работи 
Сеятели на рабски чувства 
Миш-маш 
Страст 
Ех че гуляй му дръпнахме! 
И сега бият, брате мой 
Херострат II 
Един белгийски министър 
Разни хора, разни идеали 
Panem et circenses 

Бай Ганьо 
 
 

• Пътеписи 
 
До Желюша с говежди вагони 
Покана 
Невероятно наистина, но факт: 
300 души на Черния връх 
Какво? Швейцария ли?... 
София - Мездра - Враца 
През марта на Чепино 
В Българска Швейцария 

• До Чикаго и назад 
 

Творчество  
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Благодаря за вниманието! 


