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RAZSTAVE HUIQUIN WANG »HALLERSTEIN IN SVILNA POT«

Ljubljana, 18. julij 2017

Spoštovani gospod veleposlanik, 
spoštovana avtorica razstave gospa Wang, 
cenjeni gospe in gospodje, 

v veselje mi je, da ste me povabili v svoje vrste in da lahko prisostvujem odprtju pričujoče
razstave, ki ni le poklon velikemu, a žal še vedno premalo poznanemu Slovencu Avguštinu
Ferdinandu von Hallersteinu, ampak je tudi poklon povezovanju in sodelovanju med narodi in
civilizacijami. Po Svilni poti,  ki  je tudi v središču pričujoče razstave, niso potovali  le redki
izbranci,  pustolovci  in dragoceno blago, ampak tudi  in predvsem ideje, izumi,  filozofije in
kulture. Izmenjevale so se tradicije, običaji, prepričanja, znanje in dosežki, ki so bogatili tako
vzhod kot zahod, pri tem pa so se, in to želim še posebej poudariti, spletale dragocene vezi
sodelovanja in prijateljstva tako med posamezniki kot med narodi.

Naj ob tem dodam, da je Kitajska za Slovence in Slovenke še danes država nepredstavljivih,
neobvladljivih  razsežnosti  in  dimenzij.  In  čeprav  gre  za  sila  različni  državi,  v  nekaterih
pogledih celo povsem neprimerljivi, ju kljub temu povezujejo in družijo prav posebne vezi. K
sreči  se  namreč  prijateljstva  ter  vezi  medsebojne  naklonjenosti  spletajo  na  mnogotere,
najrazličnejše načine, popolnoma neodvisno od medsebojnih razlik ali podobnosti. In prav
eno takšnih, še danes trajajočih vezi, je tako že pred več kot 300 leti ustvaril jezuit, misijonar,
učenjak in znanstvenik Avguštin Ferdinand von Hallerstein. Človek, ki je uspel uresničiti svoj
sen ter se podal na življenjsko pot odkrivanja oddaljene, tedaj še toliko bolj skrivnostne in
nepoznane Kitajske. Slednja je vse od njegovega časa burila duhove in vzbujala zanimanje
številnih Slovencev, posledično pa sta jih radovednost in vedoželjnost gnala v raziskovanje
teh skrivnostnih krajev. 

S svojim izjemnim, celo pionirskim delom, je von Hallerstein Slovenijo in Kitajsko, s tem pa,
seveda, tudi Evropo in Kitajsko, pomembno povezal. Zgradil je most med izjemno različnima
in oddaljenima svetovoma in tako, ko že rečeno, pred več kot 300 leti postavil temelje za
razvoj odnosov med našima državama. In naj ob tem poudarim, da mi je v veliko veselje, da
so ti temelji tekom zgodovine ne le zdržali, ampak služili kot čvrsta osnova za vzpostavitev
iskrenih prijateljskih odnosov med Slovenijo in Kitajsko, odnosov, ki se danes ponašajo s
spoštovanjem, vzajemnim razumevanjem in zaupanjem. 

Letos  obeležujemo tudi  25.  obletnico  vzpostavitve  diplomatskih  odnosov med Kitajsko  in
Slovenijo. Pravzaprav je bila Kitajska celo ena izmed tistih držav, ki nam je bila v obdobju po
razglasitvi neodvisnosti v veliko oporo, za kar se Ljudski republiki Kitajski v imenu državljank
in  državljanov  Republike  Slovenije  še  posebej  zahvaljujem.  V  vseh  teh  letih  sta  državi
vzpostavili visoko stopnjo zaupanja in zgradili odlične bilateralne odnose, verjamem pa, da je
prostora  za  njihov  nadgradnjo  še  veliko  in  da  si  bomo tudi  v  prihodnosti  prizadevali  za
njihovo poglobitev in okrepitev, ne nazadnje tudi z dogodki, kot je današnji. Sodelovanje na
kulturnem področju namreč  spodbuja prav posebno, univerzalno razumevanje med narodi
sveta, zato sem prepričan, da bo tudi razstava, ki jo odpiramo, še dodatno okrepila že tako
dobre odnose med Slovenijo in Kitajsko. 

Spoštovane in spoštovani, 



naj se na tem mestu iskreno zahvalim avtorici razstave, slikarki in umetnici gospe Wang, ki
je,  podobno  kot  Hallerstein,  človek  dveh  domovin,  dveh  kultur  in  dveh  tradicij  in  ki  že
desetletja  dolgo  plete  dragocene  niti  prijateljstva  med  Slovenijo  in  Kitajsko.  Spoštovana
gospa Wang, nekoč ste dejali: »Umetnost je moja politika, saj ne pozna jezika in nima meja.«
Želim vam torej, da boste tudi v prihodnje sledili svoji univerzalni in vsem razumljivi politiki ter
s tem bogatili in plemenitili odnose med našima državama, med vašima domovinama. Naj se
vam na tem mestu ponovno zahvalim tudi za to, da ste iz pozabe obudili  našega rojaka
Avguština Ferdinanda von Hallersteina.

Iskrena hvala tudi Arhivu Republike Slovenije ter Konfucijevem inštitutu Ljubljana, kot tudi
Veleposlaništvu  Ljudske republike Kitajske v Ljubljani, ki dosledno in vztrajno podpira vsa
prizadevanja za krepitev prijateljstva med Kitajsko in Slovenijo. Morda nam v prihodnosti v ta
mozaik  sodelovanja  s  skupnimi  močmi  uspe  dodati  tudi  postavitev  »Obročaste  krogle«,
Hallersteinovega znamenitega astronomskega instrumenta. 

Želim vam prijeten večer in hvala za pozornost.


