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Vianoce na hrade
O čom vlastne vianočné sviatky sú? Čo ľuďom prinášajú? Darčeky, pokoj, šťastie, lásku a
teplo rodiny? Odpovede na tieto otázky je možné nájsť netradične na veľkom hrade v Malých
Karpatoch v dňoch 27. decembra – 30. decembra 2012. Odhalí ich podujatie Vianoce na
hrade s podtitulom Ako sa na Červenom Kameni takmer stratili Vianoce.
Počas štyroch mrazivých zimných dní sa návštevníci vrátia do obdobia 19. storočia, kedy sa
hradnej pani - grófke Apolónii Pálffyovej, rod. Csákyovej dvakrát obráti naruby celý svet.
Smrť jej manžela, necelé tri mesiace pred Vianocami, ju uvrhne do krutej a neľútostnej
reality, samoty a beznádeje. Ľudia okolo nej, či už jej deti, rodina alebo služobníctvo i prostý
ľud, jej však na druhej strane ukážu pravé atribúty Vianoc, akými sú láska, šťastie, radosť a
rodinná súdržnosť.
Tento príbeh rozpráva sama grófka návštevníkom a svojmu synovcovi, ktorý hoci vie o smrti
svojho strýka Vincenta, vníma tento vianočný čas tak, ako ho prežívali každý rok na
Červenom Kameni, s radosťou v srdci. Časy sa však zmenili a do Vianoc na hrade v roku
1854 prenikol smútok. Mali sa stratiť, tak ako si to priala smutná a utrápená pani grófka.
Služobníctvo, prostý ľud, rodina, blízki ľudia ju krok za krokom presviedčajú, že láska je
všade prítomná a ukazujú jej tie pravé hodnoty týchto najkrajších sviatkov v roku.
Návštevník sa tiež vo vyzdobenej hradnej expozícii dozvie o zvykoch a tradíciách, ktoré majú
korene v dávnej minulosti, a ktoré sa v pôvodnej či pozmenenej podobe uchovali dodnes.
Podarí sa nakoniec na Červenom Kameni zachrániť Vianoce? Odpoveď na túto otázku je
možné zistiť na veľkom hrade v Malých Karpatoch počas posledných dní končiaceho roka
o 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 hodine.

