
Алеко Константинов 



Биография
Алеко Константинов е роден в град Свищов на 13 

януари (1 януари стар стил) 1863 г. В семейството на  

видния свищовски търговец Иваница 

Хаджиконстантинов. Учи 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. След края 

на войната продължава да учи и като възпитаник на 

Южнославянския пансион на Тодор Минков 

завършва гимназия в град Николаев, Руска империя. 

През 1885 г. завършва право в Новорусийския

университет в Одеса. След завръщането си в 

България Алеко Константинов работи като съдия и 

прокурор  в Софийския окръжен съд, помощник-

прокурор  и съдия в Софийския апелативен съд. 



След като два пъти бива уволнен по политически 

причини, работи до края на живота си като адвокат на 

свободна практика в София. 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. 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 1897 година.



Произведения на Алеко 

Константинов 

Алеко има много произведения кое от кое по – хубаво, сега

ще ви разкажем за някои от тях

„До Чикаго и назад“

Първата зряла творба на 

Константинов е „До Чикаго и назад“. 

В нея са предадени непосредствените

впечатления на автора от пътуването

му до Америка.

Бай Ганьо

С книгата „Бай Ганьо“ от 1895 г. 

Алеко Константинов се изправя пред 

сложните икономически и 

социалнопсихологически въпроси на 

своето време



Фейлетони

Като ученик в град Николаев, Алеко 

пише фейлетони — белег за ранна

хумористична реакция на действителността

До края на живота си създава над 40 

фейлетона, повечето от които са отзвук на 

конкретни събития

“Пази ,боже, сляпо да прогледа ”

“Пази ,боже, сляпо да прогледа ”е 

поучително произведение ,с което 

авторът размишлява за грозното у 

човека ,неговото нравствено 

осакатяване 



"Европейци сме ний, 

ама все не сме
дотам!…"

"Опознай 

Родината, за да я 

обикнеш!"

"Пази боже сляпо

да прогледа!"

"Колко пъти съм те поучавал, че покорна глава 

сабя не я сече. Не си ме слушал – троши си сега

главата."

"Идеали! Бошлаф! Личното наше 

земно доволство – ето идеала, 

който трябва да преследваме."
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