
32 Роден глас

Че аз съм щастливец, Че аз съм щастливец, 
това го знае цяла Българиятова го знае цяла България
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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Познахте ли на кого са тези думи, скъпи читатели? – насочвам се към най-жадувания обект от разходката 

ми в Свищов – родния дом на един от любимите ми български писатели, на чийто невероятен стил на пи-

сане понякога, признавам си, се опитвам да подражавам, макар и не особено успешно.

Идеята за превръщане 
на къщата на Алеко 
Константинов в музей 
датира от 1919 г., кога-
то е създаден Инициа-

тивен комитет, който развива много 
оживена дейност. Намеренията са 
огласени из цяла България, търси се 
материална и морална помощ отвся-
къде и от всички. В начинанието се 
включва и „Свищовската дружба“ 
в София, начело с най-изявените си 
представители: професорите Иван 
Шишманов и Георги Данаилов. В из-
дирването ентусиазирано участват 
учители, ученици и членове на архе-
ологическото дружество в града. За-
мислен на по-широка основа, бъде-
щият музей се оформя с три раздела 
– „Алеко Константинов“, Етнограф-
ски и Археологически.

На 15.05.1926 г., в присъствието 
на председателя на Народното съ-

брание проф. Ал. Цанков, много об-
щественици и граждани, министърът 
на Народното просвещение Никола 
Найденов открива музея на името на 
Алеко Константинов и в негова памет. 
И този път Свищов е сред първите в 
България. Неговият музей, наред с 
тези в София, Пловдив и Варна, е един 
от малкото държавни музеи в страна-
та до 1944 г.

Не знам как е възможно едно 
7-8-годишно дете да помни такива 
подробности, но, когато застанах 
пред дървените порти на Алековия 
дом, аз знаех какво ще видя, като 
прекрача прага! Била съм вероятно 
във втори или трети клас, когато за 
пръв и последен път бях посетила 
музея. Но да влезем заедно... 

Обширна и добре поддържана 
градина посреща посетителя. В дале-
чината се вижда Дунава или по-точ-
но пясъчен остров, появил се вслед-
ствие на продължителната суша. 
Вдясно, под навес, е подредена архе-
ологическа сбирка. Заставам с лице 
към внушителната красива къща, в 
която е преминало детството на Але-
ко и която той още приживе даря-
ва на Свищовската община. Домът, 
строен през 1861 г., и днес впечатлява 
с изяществото си. 

На първия етаж е разположена 
възстановка на работен кабинет – 
дали точно тук е било седалището 
на първото гражданско управле-
ние в България, начело с Найден 
Геров, в което 14-годишният Алеко 
Константинов работи като писар, 
не зная. Във витрини са подредени 
вещи, част от етнографската сбирка 
на музея. С още подобни експона-
ти, показващи облеклото на хората 
в миналото, техния бит и различни 
аксесоари, типични за някогаш-

ните свищовлии, се срещаме и на 
втория етаж. Отправям се към него 
по стръмно дървено стълбище. В 
северната му половина е направена 
впечатляваща възстановка на под-
редбата в богата търговска къща от 
втората половина на ХІХ в., каквато 
безспорно е тази на бащата на Але-
ко – Иваница Хаджиконстантинов. 
Неслучайно в началото на Руско-
турската война в нея на два пъти 
отсяда руският император Алексан-
дър ІІ. Оригиналната виенска мебел 
и предмети на бита и разкоша от 
онова време неусетно пренасят по-
сетителя на музея в атмосферата на 
предосвобожденската епоха. 

Паметната плоча припомня, 
че в този дом се е родил Щастливеца
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Останалата част на етажа е обо-
собена и посветена документално 
изцяло на Алеко Константинов: чрез 
снимки, книги, писма и лични вещи, 
са показани човешките, творчески и 
обществени стремления на писателя. 
Преводи на „Бай Ганьо“, вестници-
те, в които Алеко е публикувал свои 
статии, списъкът, в който Щастливе-
ца лично е записвал участниците от 
първия туристически поход за из-
качването на Черни връх. Специална 
витрина съхранява стъкленицата със 
сърцето на Алеко, до нея е пушката, 
произвела злокобния изстрел, дрехи-
те, с които писателят е бил облечен 
по време на нападението. В съседна-
та витрина са изложени гипсови от-
ливки на убийците. 

През 2017 г. се навършват 120 
г. от убийството на Алеко и макар 
подобна годишнина да не е повод 
за празнуване, сънародниците ни в 
Чикаго почетоха автора на пътеписа 
„До Чикаго и назад“, като именуваха 
кръстовище на талантливия българ-
ски писател – „Aleko Konstantinov 
way“. Мястото на кръстовището в 
Чикаго, което вече носи името на 
Алеко, е знаково. Там се намира 
Първи български център, в който 
са се събирали български емигран-
ти през 90-те години. И днес бъл-
гарски творци, членове на СБП в 
САЩ и по света, се срещат в него, 
за да обсъждат свои творби. На ня-
колко метра от това кръстовище е 
била и първата сграда на българ-
ската църква „Света София“.

Догодина ще честваме 155 го-
дини от рождението на Алеко Кон-
стантинов, а аз вече получих по-
кана от любезните уреднички на 
музея да присъствам на празнен-
ствата, очертаващи се да бъдат ма-
щабни и интересни за гражданите и 
гостите на Свищов, който с основа-
ние се гордее, че в него се е родил и 
израснал човек като Алеко. Не знам 
дали ще е възможно да присъствам, 
но не изразявам на глас колебани-
ята си, защото веднага си спомням 
какво казва самият Щастливец, 
сбогувайки се с Ниагарския водо-
пад: „Много е кратък животът, за 
да имам надежда още веднъж да те 
видя!... (А бе не се знае! Здраве да е, 
па и берекет... Ами!)“.  ◆
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Оригиналната виенска мебел свидетелства за разкоша в къщата на А. Константинов
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Уникални издания на Алековите творби могат да се видят в документалната част на музея


