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Живот и дейност

 Алеко Константинов е роден в град Свищов на 1 януари 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.



Алеко Константинов



 След завръщането си в България Алеко Константинов работи

като съдия (1885–1886) и прокурор 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. Посещава Всемирното

изложение в Париж (1889), Земското индустриално изложение

в Прага (1891) и Колумбовото изложение в Чикаго (1893).



Ето и една портретна снимка 

на Алеко Константинов



 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 и

на Театралния комитет.

 По негова инициатива се създава първото туристическо

дружество в България. Началото се поставя с изкачването

на Черни връх на 27 август 1895.



Излет на Черни връх, август 1894 г.

Алеко Константинов, д-р Кръстю 

Кръстев и жена му Радка Кръстева, 

учителите в Първа гимназия Никола 

Висковски, Георги Хаджибонев,

Димитър Илков, 

д-р Никола Червениванов, книжарят 

Христо Олчев и д-р Бончо Боев. 

Снимката е направена от Анастас 

Иширков.



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).

Петко Каравелов



Паметна плоча на Алеко 

Константинов на Черни 

връх в планината Витоша



 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 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 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.



Това е подписът на 

Алеко Константинов 



Ранни произведения на Алеко Константинов 

Първата зряла творба на Константинов е 

пътеписът „До Чикаго и назад“.

Повод за написването са приятелите на Алеко 

Константинов, които го подтикват да оформи 

своите впечатления на „леки“, „хвърчащи 

бележки“, т.е. едно увлекателно за онова време 

четиво, провокиращо към размисли. Пътеписът е 

създаден през 1893 година след пътуването на 

Алеко в Новия свят. Като самостоятелно издание 

излиза през 1894 година. „До Чикаго и назад“ е 

първият пътепис, който пресъздава пътуване 

извън границите на България и в който се заявява 

отношението на автора към българската и 

чуждата действителност. Това е произведение, 

което донася на автора литературна известност.



Алеко Константинов 

„Моят идеал за 

земното щастие

е свободата от 

всякакви 

условности и 

задължения.“



„Бай Ганьо“

 С книгата „Бай Ганьо“ от 1895 г. Алеко Константинов се изправя пред сложните 

икономически и социалнопсихологически въпроси на своето време – пътят на България 

и целта на нейното развитие, мястото ѝ сред другите страни, съдбата на националните 

добродетели, морал, бит, нрави. Под формата на забавни приключения на дребен 

амбулантен  търговец на розово масло, втурнал се да забогатява 

чрез търговия и политика, писателят засяга болезнени проблеми на националния 

живот, манталитет и култура и се смее над тях с пречистващ смях. 

 Творбата е своеобразно преодоляване, мъчително по същество, но изпълнено с 

лекота, хумор и артистичност, на национални комплекси и социални пороци. Бай Ганьо 

е колоритен и витален образ. Обикаляйки Европа, влизайки в контакт с други нрави, 

отношения и култура, той изпада в комични ситуации. Въпреки скъперничеството, 

арогантността и липсата на морални принципи този образ не отблъсква, а разсмива, 

уравновесен от Алековата благородна артистична личност.





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 („Херострат II“ е написан заради опита на цар Фердинанд да закрие читалище

„Славянска беседа“ подобно на Херострат, който в древността подпалил храма

на Артемида в Ефес).

 Основни теми във фейлетоните му са потъпкването на изборните права на българския

народ, поведението на министри, депутати, на монарха, наболели обществени проблеми.

 Алеко разгръща фейлетона най-често в ироничен план и чрез асоциации, въпроси,

обръщения, намеци, коментар въвежда читателя в иронична „игра“, създава атмосфера на

доверие, на свободно бъбрене и събеседване. Хумористичната атмосфера прониква в

целия фейлетон – от заглавието до послеписа и подписа. Трансформира се нерядко в

остър сарказъм, в чиято основа е гражданската болка и нравствената тревога. Нови за

традициите на жанра са фейлетоните „Страст“ и „Честита Нова година“, където обект

на ирония е самият автор.



От Калоян Юлианов Руменов, ученик в 6. „в“ клас 

Училище: Десето основно училище „Алеко Константинов“

град Перник


