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Биография

• Алеко Иваницов Константинов е роден на 01.01.1863 г. в 

Свищов.. Работи в София като съдия, прокурор, юрисконсулт, 

адвокат на свободна практика. Двукратно уволняван по 

политически причини. Подготвя се за научна и 

преподавателска кариера в Софийския университет. Посещава

международните изложения в Париж (1889), Прага (1891), 

Чикаго (1893). Училищен настоятел, член на Върховния

македонски комитет, 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.

• Инициатор и радетел на организирания туризъм у нас. Член на 

Демократическата партия на П. Каравелов, в чийто печатни 

издания сътрудничи. Убит по политически причини на 

11.05.1897 г. край с. Радилово, Пловдивско. Започва

писателската си дейност с поезия. Първият му запомнящ се 

текст е пътеписът "До Чикаго и назад" (1894), в който описва

пътуването си до Америка и проследява цивилизационните

разлики, като дава темпераментна картина на нравите. 

Талантът му на хуморист и психолог проличава и в 

анекдотичната книга "Бай Ганьо", в която създава образ на 

герой, оспорван и до днес, но превърнал се в нарицателно име

за различни проявления на човешкия и националния характер.



• Учи в родния си град и в Априловската
гимназия (Габрово). Завършва средно
образование в гр. Николаев, Русия
(1881) и право в Новоросийския
университет в Одеса (1885). 

• Алеко Константинов е автор на 
пътеписи за красивата българска
природа, на разкази, както и на 
множество фейлетони. "Пази, боже, 
сляпо да прогледа", "Разни хора, разни
идеали", "Страст", "Честита Нова 
година!" са емблематични за Алековия
граждански патос и за тънкото му
чувство за хумор, ирония и 
самоирония, които го правят четен и до 
днес. Превежда от руски и френски



Творби

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

произведения

До Чикаго и назад

Бай Ганьо

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

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



Къщата му



Някои от неговите цитати
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