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С любезното съдействие на: Смедийното партньорство на:

Харалампи Г. Орошаков, роден на 23 май 1953 г. в София, е 
австрийски художник, писател и публицист. Смята се за пред-
ходник на диалога между Изтока и Запада в изкуството и за 
обновител на възприятието на иконите в западната живопис.

Орошаков произхожда от изпратеното в заточение благо-
родническо семейство Хараламов-Орешак. През 1960 г. семейс-
твото бяга от София през Белград във Виена, където през 1961 г. 
Орошаков получава австрийско гражданство. Баща му, Георгий Х. 
Орошаков, е собственик на австрийските индустриални предпри-
ятия за стоманодобив „Орошаков“. След многобройни смени на 
училища и дипломирането си Харалампи Г. Орошаков посещава 
три месеца лекциите на Рудолф Хаузнер във Виенската академия 
по изобразителни изкуства, след което се самообразова. През 1981 
г. заминава за Патмос и Атон. В същата година получава Награда 
за проект, връчвана от градската управа във Виена, и Почетната 
награда за изобразително изкуство на Долна Австрия.

През 1983 г. се мести в Мюнхен. „Исках да сграбча Мюн-
хен за гушата в смъртна хватка. Градът, който е застинал в 
самодоволната си красота и се е главозамаял в нарцисизма 
си, където в началото на ХХ век Василий Кандински, Алексей 
фон Явленский и Джорджо де Кирико започват първите битки 
за модерното разбиране на ценностите и света – и в края на 
един век, в който всички бяхме превърнати в емигранти и по-
бутвани насам-натам като мебели в изоставени помещения“ – 
пише той. През 1987 г. получава Стипендия за изобразителни 
изкуства в Мюнхен, а през 1991 г. му е присъдена Наградата за 
изкуство на Швабия. След края на Студената война, около 1990 г., 
следват покани и пътувания в Сърбия, България, Русия и Ка-
захстан – страните, от които са родом предците на Орошаков.

От 1998 г. живее и работи в Берлин, Кан и Виена.

През 80-те години Орошаков прави впечатление с рисунки, 
текстови колажи, инсталации и видеопърформанси, при които 
става дума за нещо повече от простото създаване на естетичес-
ки ценности. Цялостното творчество на Орошаков разкрива един 
универсален светоглед, който отразява категориите природа, ар-
тефакт и човек като цялост. Ранните му творби са създадени под 
влияние на годините, прекарани във Виена: смяната на училища, 
безсловестността и изолацията, докато в същия момент семейс-
твото му се радва на просперитет в бизнеса и в обществото. Те се 
занимават с въпросите на естетиката и идентичността, с взаимо-
отношенията между индивидуалност и колектив, както и с кому-
никациите в огледалото на потреблението. „Орошаков разкрива 
нашите страхове и ужаси, нашия отказ от себепознание, нашата 
несигурност както пред работното място, така и пред прецизното 
локализиране. Орошаков визуализира самотата във всеки от нас“ 
– отбелязва критиката за него. Писателят Мартин Мозебах го опре-
деля като „ортодоксален художник и неортодоксален историк“.

В средата на 80-те години започва завръщането на Ороша-
ков към византийско-ортодоксалната култура, тясно свързана 
с произхода му. В резултат на това кристализира интересът му 
към ортодоксалния кръст като мотив за картините му. Този 
цикъл доразвива монохромното изобразително изкуство и от-
белязва невидимата културна граница между постлатинския 
Запад и поствизантийския Изток. Съзнателното включване на 
многобройни цитати от славяно-руските и малоазийските об-
ласти и опитът да се създаде нова съвременна икона сочат, че 
акцентът на интерес у твореца се измества – това не е санти-
ментална любов към корените му, а по-скоро увереност, че „в 
културата на Източна Европа има нещо живо, което на Запад 
отдавна е унищожено“. След падането на Берлинската стена 
през 1998 г. следва нова смяна на перспективата. Физическата 
среща с Изтока задълбочава досега с изкуството и културата на 
Източна Европа. Орошаков създава приятелства с представи-
тели на тогавашния авангардизъм (Борис Гройс, ИРВИН, Анд-
рей Филипов, Юри Алберт, Вадим Закаров, Лъчезар Бояджиев 
и др.). Орошаков се изявява също и като издател и публицист. 
Важен компонент от творчеството на Орошаков стават архиви-
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рането и съпоставката на саморазбирането и на поведенчес-
ките модели на Изтока и Запада. Редица кураторски проекти 
и лекции затвърждават позицията му като експерт по въпроса 
Изток-Запад: Измерване на силите, Мюнхен, 1994 г., с Мар-
гарита Тупицин, Борис Гройс и Виктор Мизиано; Българският 
авангардизъм, Мюнхен, 1998 г., с Яра Бубнова; Internationale 
Almaty, 1998 г., с Йелбосин Мелбидеков и Канат Ибрагимов.

Връх в творчеството си Орошаков отбелязва с романа 
Аферата „Батенберг“. Книгата представя историята на Югоиз-
точна Европа след разпадането и края на Османската империя. 
Гаврил Орошаков израства в бащиния си чифлик Орошанка в 
Херсонска губерния/Новорусия и през 1879 г. се запознава с 
избрания за първи княз на България принц Александър фон 
Батенберг. Чрез него той е въвлечен в дипломатическите и по-
литическите конфликти на своето време. Наелектризираните 
руско-османски отношения от края на 1880 г. до началото на 
Първата световна война и обтегнатият „Ориенталски въпрос“ 
изграждат историческия декор на тази драматична семейна 
сага. Аферата „Батенберг“ рисува мащабна историческа па-
норама на „войната на културите“, която по превъзходен начин 
съчетава история и истории и разчертава отново духовната 
карта на Югоизточна Европа.

Във връзка с Пловдив – европейска столица на култу-
рата 2019 г. издателство „Летера“ подготви проект на тема 
Кръст/о/Път, подкрепен от Община Пловдив, Регионалния 
исторически музей в града и КЦМ 2000 Груп. Той е фокусиран 
върху ярката личност на твореца Харалампи Г. Орошаков в ев-
ропейското духовно пространство. Х. Орошаков има български 
корени и книгата му Аферата „Батенберг“ е написана по архи-
вите на прадядо му Гаврил Орошаков, който е играл значител-
на роля в българската история след Освобождението. Специа-
листите, между които Стефан Шивачев и доц. Владимир Янев, 
считат, че това е един от най-добрите романи за историята на 
България след знаковата книга на „Строители на съвременна 
България“ от Симеон Радев.

Проектът Кръст/о/Път обединява реалността и символика-
та, Кръста и Пътя на изстраданите духовни търсения и открития, 
като се акцентира на историческата и съвременната кръстопът-
ност на европейския ни град. Това проличава в картините на 
Орошаков на тема „Двойният кръст“, в неговите литературни 
творби, в отвореността на автора към публични интелектуални 
контакти и дискусии.

Идеята на проекта е творецът да бъде представен комплек-
сно – като художник, интелектуалец с модерни концепции за ду-
ховните взаимоотношения между Европа и България, и като пи-
сател с мемоарно-историческия си роман Аферата „Батенберг“,
публикуван от издателство „Летера“.
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