
Spoštovane gospe in gospodje, drage kolegice in
kolegi,

v veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim na
začetku dvodnevnega mednarodnega simpozija,
posvečenega življenju in delu baronice Adelme
von Vay. Ta nenavadna dama, rojena v daljni Ga-
liciji, je bila naša rojakinja, saj je večino svojega
življenja preživela na Štajerskem, v Slovenskih

Konjicah. Čeprav je bila njena knjiga Duh, sila in
snov, ki je izšla leta 1870 na Dunaju, takoj razpro-
dana, njena misel oziroma filozofski sistem na
Slovenskem doslej ni bila širše znana, predvsem
pa ne obravnavana. Lani smo dobili prevod omen-
jene knjige, danes začenjate simpozij o njej. Veseli
me, da ste za kraj dogajanja izbrali prav Narodno
in univerzitetno knjižnico. Vloga nacionalne
knjižnice namreč ni samo zbiranje, obdelovanje,
hranjenje in posredovanje najrazličnejše literature
bralcem, temveč tudi poudarjanje in odkrivanje
najpomembnejših osebnosti, del in mejnikov v
naši kulturni zgodovini. To počnemo z razstavami
in drugimi kulturnimi pri-reditvami, vsekakor
tudi s simpoziji na najvišji strokovni in znanstveni
ravni. Mednje vsekakor spada tudi simpozij o
krščanski spiritistki in teozofinji Adelmi von Vay.

Želim vam uspešna simpozijska dneva, in da bi se
dobro počutili v naši knjižnici!

MEDNARODNI SIMPOZIJ O ŽIVLJENJU IN DELU ADELME VON VAY

Nagovori ob otvoritvi simpozija
Ljubljana, 03. december 2012
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Spoštovane gospe, cenjeni gospodje,

v imenu vseh prebivalk in prebivalcev Občine
Slovenske Konjice vas lepo pozdravljam na da-
našnjem prvem dnevu simpozija o življenju in
delu naše rojakinje, Adelme von Vay. Prepričan
sem, da boste vsak s svojim prispevkom pomagali
odstreti tančico skrivnostnosti, s katero je še da-
nes zakrita njena osebnost.

Spominjam se, da smo kot otroci hodili mimo
stavbe v parku ‘na Baronvaju’. Takrat še nismo
vedeli, od kod ime za ta del mesta. Resnici na lju-
bo, še danes večina prebivalcev tega ne ve.

Pred približno tremi leti smo se v ožjem krogu
pogovarjali, da bi bilo zanimivo raziskati življenje
in pomen skrivnostne baronice za naš kraj. Pre-
pričan sem, da moje srečanje z mladim filozofom
Janom Ciglenečkim ni zgolj naključje. Ob pred-
stavitvi slovenskega prevoda knjige 'Duh, sila,
snov' smo imeli zelo zanimiv pogovor, ki je pred-
stavljal uvod v kasnejše razgovore o organizaciji

dvodnevnega simpozija, katerega danes pričen-
jamo. Praviloma se pomena velikih osebnosti
zavemo šele takrat, ko jih ni več med nami. Tudi
mi ugotavljamo, da je v našem kraju živela velika
osebnost; humanitarka, zdravilka, spiritualistka
in svetovljanka. Sodelovala je s podobno mislečimi
ljudmi z vsega sveta in naš kraj so zaradi nje obis-
kovale velike osebnosti takratnega časa.

Vsem udeležencem simpozija želim uspešno delo,
prijetno bivanje v naših krajih, hkrati pa se vam
zahvaljujem za vaš prispevek, s katerim bomo
oblikovali mozaik, ki bo pomagal osvetliti pomen
Adelme von Vay za naš kraj, Slovenske Konjice.
Prepričan sem, da bomo s skupnimi močmi posta-
vili njeno osebnost na pravo mesto. S strani lokal-
ne skupnosti imate pri vašem delu vso podporo.
Obljubljam, da bo tako tudi v bodoče. Želim si
namreč, da bi park Baronvaj skupaj z nekdanjim
Adelminim dvorcem kmalu dobil obnovljeno
podobo ter vsebino, ki bo sledila njenemu delu na
področju zdravilstva.
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V imenu novoustanovljenega Inštituta za preuče-
vanja krščanskega izročila vas vse prisrčno po-
zdravljam. Še posebej bi rad med nami pozdravil
župana Slovenskih Konjic in častnega gosta, emi-
nentnega švicarskega parapsihologa, raziskovalca
in iskalca Rudolfa Passiana, ki je pri svojih 88
letih tudi najstarejši udeleženec našega simpozija.

Čeprav časi niso naklonjeni ustanavljanju novih
inštitutov, smo prepričani da je z voljo in preda-
nostjo vendarle mogoče kljubovati gospodarskim
in kulturniškim »trendom«. Tudi pričujoči dogo-
dek, ki ga je inštitut organiziral v sodelovanju z
Narodno univerzitetno knjižnico, je sad trdega
dela in močne volje in govori o tem, da je tudi
brez “finančnih injekcij” mogoče organizirati od-
meven simpozij z bogato mednarodno udeležbo.

V našem inštitutu smo si zadali nalogo, da bi v
nekonfesionalnih okvirih znanstveno raziskovali
krščansko izročilo v vseh njegovih zgodovinskih
premenah od antike do danes, s posebnim pou-

darkom na avtorjih, ki so povezani z našim pro-
storom. Treba je namreč priznati, da je duhovnost
na Slovenskem zelo slabo poznana. In prav to
vrzel bo poskušalo zapolniti tudi naše prihodnje
raziskovanje. Verjemite, čaka nas veliko dela.

Zato ni naključje, da smo naš prvi simpozij posve-
tili prav baronici Adelma von Vay. Gre za pisate-
ljico in, po njenih lastnih besedah, krščansko spiri-
tistko, ki je bila v Sloveniji, kljub svoji nekdanji
svetovni slavi, širši javnosti do nedavnega domala
neznana. Upam, da ji bo tudi po zaslugi tega sim-
pozija njena nekdanja slava vsaj v neki meri po-
vrnjena.

Vsem želim prijetno dvodnevno druženje z ba-
ronico Adelmo.
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