
На 25 март 2013 г. в БСОУ „Д-р П. 
Берон“ тържествено бе отбелязана 
150-та годишнина от рождението на 
Щастливеца.
Представена бе богата и разно-
образна програма, посветена на 
безсмъртния творец с участието на 
ученици от 7-ми, 10-ти и 11-ти клас. 
Предварителната подготовка бе 
дълга и упорита. Чрез мултимедийна 
презентация бе проследен животът 
и представен творческият път на 
големия български писател – много 
снимков материал, известни откъси 
от емблематични Алекови произве-
дения , част от „Моята изповед“, под-
брани и подготвени от г-жа Болчева, 
и съчетани с подходящи музикални 
ефекти. От екрана последовател-
но се редуваха кадри, свързани 
с произведенията на ненадминатия 
фейлетонист и пътеписец. Зрителите 
съпреживяха чувствата на Алеко 
пред величествената и съвършена 
природа – божествената Ниагара.
„Няколко стълби надолу, една ка-
менна полукръгла ограда...и Ниагар-
ският водопад! Ето го!!...
Много минути се изминаха, додето 
се свестихме! Всички наблюдатели 
бяха вцепенени, като в жива карти-

на! Не учудване, не възхищение, не! 
Едно безгранично благоговение бе 
отпечатано на лицата на всички!“
Безспорно най-завладяващата част 
от тържеството бе свързана с дра-
матизацията на вечните творби на 
Щастливеца „Бай Ганьо“ и „Разни 
хора, разни идеали“. „Артистите“ 
-Влади (в образа на Бай Ганьо), Геор-
ги (проф. Иречек), Дениз (домашната 
помощница) и Тансу (майката на 
Иречек) сполучливо представиха 
една от най-интересните сцени, 
свързани с „неувяхващата слава“ на 
Бай Ганьо – „Бай Ганьо у Иречека“. 
Публиката искрено се забавлява 
от изпълненията на героите, които 
представиха автентична обстановка 
и много добре подготвени реплики.
Безспорен връх в сатиричното 
творчество на Алеко Константинов 
е „Разни хора, разни идеали“. Учени-
ците от 11 клас се заеха с трудната 
и отговорна задача да се превъпла-
тят в персонажите от фейлетона. 
С помощта на г-жа Тасковова, всички 
ученици от класа се включиха в под-
готовката на текстовете и предста-
вянето на типовете герои. Силвана 
работи по сценария на драматиза-
цията, а момчетата проявиха из-

ключително актьорско майсторство 
на сцената. Раболепният помощ-
ник-регистратор, който е готов да 
стане „архиподлец“, за да се издигне 
в службата, бе пресъздаден от Нико-
лай – роден артист; мрачната фигура 
на политическия престъпник, който 
празнува амнистията, бе предста-
вена от Константин; в образа на лъ-
жепатриота се изяви Георги, а ожи-
веният диалог между чичото еснаф 
(Данийл) и племенникът му политик 
(Николай) развесели публиката 
с финала на изпълнението. Свежа 
нотка в сценката внесе „помпозната“ 
кокона Поликсени (Ива).
Голяма заслуга за подходящия декор 
и костюмите на героите имат г-жа Ва-
сева и г-жа Станева. Публиката дълго 
аплодира прекрасните изпълнения, 
впечатлена от артистизма на участ-
ниците и естетическото въздействие 
на цялата програма.
Прекланяйки се пред творческия 
гений на Алеко Константинов, уче-
ниците от Българското училище си 
спомниха за един велик българин, 
оставащ незабравим с непреходните 
си идеи и прозрения в бъдещето.

снежана тасковова

Безсмъртният алеко
България се гордее с един неповторим талант, с една светла, благородна и нравствено из-
висена личност, която се нарежда сред духовните водачи на народа след Освобождението. 
Алеко Константинов – „един мечтател, с любов в сърцето, с вяра в доброто, с надежда в бъ-
дещето...“ Той е сред малцината български творци, които още приживе се радват на всеоб-
ща обич и уважение.
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