
 



 
 

Z kroniky obce Sološnica, ktorú dlhé roky písal Michal Bakan, 
hlavná postava našej inscenácie: 

 
„Slovo vojna človeka zarazí. Najmä tých, ktorí vo vojne boli a 

vojnu okúsili. Ťažko sa dá opísať jednoduchému človeku 
vojnu. To sa vydarí len dobrému spisovateľovi z povolania. Ja 
spisovateľom nie som, ale ako som sledoval tie ťažké chvíle 

nebezpečia, aspoň čiastočne opíšem čo som si v pamäti 
uchoval." 

 
„Mladí ľudia a otcovia rodín obetovali svoje nádejné životy 
nevediac prečo. Hrozné bolo prežívať tieto chvíle, ktoré sa 

zdali byť večnosťou v zákopoch. Pomoci však nebolo. Nebol 
už ani strach o život, lebo mnohí už Boha vzývali, aby ich 

vyslobodil z tohto pekla." 
 

„Hlad, nečistota, hmyz, zima a pod. zväčšovali útrapy 
vojakov. Títo na fronte neboli podobní ani ľuďom, lež 

nejakým figúram, ktoré sa automaticky pohybovali. Už 25 
roční vojaci zošediveli, obličaj mali zarastenú, vyzerali ako 

zdivočelá zver, zmyslov pozbavení. Takto hľa riadila vojna.“ 
 

Tému našej novej inscenácie ZÁPISNÍK - 1. svetová vojna - sme 
si tento rok vybrali zámerne, keďže 11.novembra 2018 

uplynie presne 100 rokov od jej ukončenia. Vďaka tomu, že sa 
okolo divadla (ochotníckeho súboru) v obci realizuje veľa ľudí, 

objavujeme témy s obcou úzko späté. Tak sa nám podarilo  
 



 
nájsť denník Michala Bakana, ktorý si doň počas vojny 

hodnoverne zapisoval svoje zážitky. Vďaka tomuto denníku 
vznikol náš scenár. Inscenácia zachytáva obdobie 1. svetovej 

vojny tak, ako ho prežíval on na fronte a súčasne 
ženy a deti v Sološnici 

 
Sološnické divadlo sa snaží byť aktuálne, otvára rôzne otázky 

a témy, ktoré sa týkajú nie len Sološnice ale minimálne 
celého Slovenska. Dôkazom toho sú naše predchádzajúce 

inscenácie ako „Zázraky a dejú“ alebo „Proč tý hody vlastne 
sú?“. Na budúci rok uplynie 100 rokov, odkedy v Sološnici 
vznikol prvý divadelný súbor. Dúfame, že sa tu s Vami opäť 

stretneme a ponúkneme Vám ďalší kultúrny zážitok, pretože 
každé vzniknuté predstavenie, je pre nás malý zázrak. No bez 

divákov by nemal zmysel. 
    

ĎAKUJEME! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZÁPISNÍK 
 

námet: denník Michala Bakana 
scenár: Petronella Pohanková 

svetlo a zvuk: Michal Bača 
šepkárka: Marta Bordáková 
scéna a kostýmy: kolektív 

réžia: Sára Čermáková 
 

hrajú: 
Michal Bakan:  Adrian Kovár 

Rózina (jeho žena): Erika Hubeková 
Ferinek (jeho kamoš): Samuel Kovár a Roman Pohanka 

Vojaci: Ľuboš Kordoš, Stano Timčo 
Adrian Mitrišin, Boris Pohanka 

Heligónkar: Peter Terál 
Vojaci zo Sološnice: Tomáš Dinuš a Dominik Ralbovský 

Ženy v Sološnici: Mária Hirthová, Mária Barteková, 
Milka Špotáková, Júlia Jánošíková, Marta Mikušová, 

Veronika Kovárová 
Anička a dáreček: Oliver Kovár 

Deti: Evelin Chvílová, Lívia Kovárová, Šimon Hubek, 
Samuel Kovár, Sára Hirthová, Adam Sojka 

Richtár: Peter Ralbovský 
Bubeník: Lukáš Blažíček 

 


