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ХРИСТО КРАЛЕВ – ВЕЧНИЯТ ЗОВ ЗА НОВО НАЧАЛО

Юбилейната изложба на 
ХРИСТО КРАЛЕВ - „СТО 
СТЪПКИ СВЕТЛИНА” в град 
Добрич бе светъл празник, 
защото тя нахрани обилно ду-
шите ни с лъчите на мечтите 
за труд и съзидание, с жела-
нието да има за България ново 
начало. 

   Този тип културни събития 
имат друга аура, защото се гот-
вят дълго и с желанието да да-
ряваш обилно хората. Изборът 
на теми и истории е красивата, 
божествената страна на душа-
та ти. Героите, които населяват 
художествения ти свят, са раз-
лични, неземни и извисени. 
Просветленията правят даро-
вете на твореца „себап”, като 
този на Сали Яшар, описан от 
мъдреца Йовков.

 Юбилейните празници са 
често ретроспективни, а и 

предизвикателни, защото до-
пълват, доизграждат или на-
рушават вече натрупаното от 
твореца като търсения, сти-
листика и художествен свят. 
При 70-годишнината на живо-
писеца ХРИСТО КРАЛЕВ,  на 
естета и търсача на дълбините 
на красотата има носталгия, 
познание и мъдрост, които се 
преплитат в сложна и различ-
на плитка, която ценителят 
на изящното ще се опита да 
разплете или допълни по свой 
познат или неочакван начин. 
Надсловът на културното съби-
тие „Сто стъпки светлина” вече 
активно подсказва възможния, 
вероятния хоризонт на очак-
ванията. С ангел 100 ангелите 
ни изпращат своите заръки 
да следваме своята интуиция 
и да вървим по духовния път 
на знанието и познанието, в 

името на космическото и без-
крайното, защото само така 
ще победим грозното и разру-
шителното начало, което все 
по-упорито ни преследва днес  
с мрачните си сили в актуално-
то ни днес.

   Първото общо впечатле-
ние след преминаването през 
изложените пана в трите за-
ли на Добричката галерия е 
за магическата и вечната сила 
на слънцето („Слънцето”, „Го-
рещник”, „Стихии), на него-
вата топлина,  благост и въз-
раждаща сила ( „Колелото се 
върти”), защото то ни дарява 
с  големия, с истинския живот 
(„Жива вода”). Нашите корени 
като народ са безкрайни и Бог 
Тангра е дълбоко в генетиката 
ни да носим като памет знаците 
и съзидателната роля на Слън-
цето ( „Жажда”). Изненадва-
що или не, но в предложения 
от твореца естетически свят 
липсва, няма я втората същ-
ност на слънцето като универ-
сален символ-на стихия, огън, 
пожар, разрушение, което оч-
аквано води до градушката на 
П.К.Яворов. Закономерно е в 
натрупаните опит и мъдрости 
през годините на художника 
да дойде мечтанието за един 
съвършен и прекрасен свят 
на идилията, както е в някои 
творби на фолклора ни( „Пло-
дородие”).

  Мотивите и темите в кар-
тините-истории са за родна-
та земя като благословена, за 
хората на труда, а това са ид-
ващите от древността косачи, 
жътварите, за волните мъже 
на хорото, което събира и обе-
динява ( „Родна земя”, „Конни-
ци”, „ Жътварска песен”). До 
тях своето място заема другата 
страна на живота, а това е вре-
мето с неговата мъдрост, съх-
ранена в сезоните („Младост”, 
,,Биография на годишните вре-

мена”, „Пролет иде”). Какво е 
човешкото битие без мечтата 
и желанието да полетиш („Не 
спирай”, „Колелото се върти”, 
„Сънят на вятъра”)? Голямото 
изкуство често води субекта 
до философските прозрения и 
обобщения за направеното и 
пропуснатото, за неосъществе-
ното, което ни прави мъдри, но 
богати с „физиката на тъгата” 
(Георги Господинов). Към та-
кива размисли ни отвеждат къ-
совете от живота в „Молитва”, 
Четвъртото измерение”, „Коле-
лото се върти”, „Вечният зов”. 

   През годините художни-
кът преминава през различни 
методи, техники, експеримен-
ти, но в последните години, 
когато е вече в дълбоките води 
на „Краят на стълбата” връх 
взема естетиката, че картината 
не е затворено пространство в 
рамките, в оковите на завър-
шеното. Той осъзнато отваря 
широко вратите, простран-
ството, за да дойде победата 
на светлината и слънцето, на 
деня и младостта, на „живата 
вода”, до която се стига бавно 
и трудно, с много търпение и 
натрупвания. В традицията на 
Владимир Димитров Майстора 
и на хуманиста Йовков Хрис-
то Кралев трайно и съдбовно 
избира да отдаде годините си 
в откриването, създаването на 
претворяването на красотата 
в цялото и богатство и съвър-
шенство, а това са любовта и 
доброто в отношенията между 
хората. Топлата цветова пали-
тра с всички нюанси на жълтия 
и оранжевия цвят е израз на 
отрити тайни и светове, кои-
то е важно да даряваш с ши-
роко отворени длани. Тогава 
хлябът не е толкова храна, а е 
труд, мъка, страдание, болка, 
но и велико тайнство, каквато 
е българската ни орис.

   Художникът ни представя 

твърде сложен и богат на кул-
турни пластове естетически 
свят. Няма място за лекота и 
комерсиална закачливост в 
името на бързия и масов ус-
пех. Предложените сюжети са 
наситени с фолклорни, биб-
лейски, митологични видения. 
Така в историята за Слънцето, 
Земята, Жътвата, Молитвата, 
Сезоните, Стихиите, Водата, 
Времето и т.н. добрият ценител 
на художественото е оставен 
спокойно и дълго да разчита 
знаците на богатството от де-
тайли и ракурси, защото му 
е предложен обилен духовен 
обяд, но дали ще стигне до 
най-вкусното това зависи от 
личната култура и подготовка. 
Историята за хляба не е само от 
разказите на Иван Вазов, Елин 
Пелин, Тодор Влайков, Ангел 
Каралийчев,  а и на народния 
приказник, който обича дълго 
и безкрайно да разказва за пло-
дородието на земята, с което 

е дарен истинският, добрият 
стопанин.                

 Глобалното послание на 
цялостната изложба е възхва-
ла на божествената сила на 
светлото начало, на радостта 
от желаните верни стъпки на 
вярващия, можещия и знае-
щия човек, който говори и чува 
гласа, нашепванията и неви-
димите жестове на Бога като 
Йордан-Йовковите творчески 
двойници Сали Яшар, Сера-
фим, Вълкадин, Иван Белин и 
редица други.

  Добре е тези уникални пана 
по-късно да бъдат събрани в 
цветен албум, защото е трудно 
не само за познавачите, а и за 
много съвременни български 
семейства да се радват на свет-
лия и богат на играта на въоб-
ражение свят на заслужената 
победа на Слънцето и Светли-
ната над Мрака и Злото.    

Драгомил ГЕОРГИЕВ

Христо Кралев пред свои картини
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