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Живот и дейност
Алеко Константинов е 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). 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. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


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. 

.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82


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.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%E2%80%9E%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%E2%80%9C&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D1%8A%D1%8E%D0%B7
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8_%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%85


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. 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.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%85%D0%B0%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1


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).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Псевдоними

Щастливеца

Башибозук

Беньо Наков

Евстати Хаджибалкански

Един от клуба на 

Моралното влияние

Великият Войн

Хъньо



Благодаря за вниманието!


