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Uš śe nam dokončilo našeho pana žňivo 
– dožinková slávnosť na grófskom statku

Dožinková slávnosť bola veľká udalosť na konci žatvy. Spracoval ju aj 
J. Kolarčík, keď vo svojej dramatizácii zachytil postavu grófa, grófky 
i správcu, ktorý mal na starosti robotníkov na žatve. Títo hlavní prota- 
gonisti sa vyskytujú aj v rozprávaní starých Fintičanov – a je až záz-
račné, ako živo si pamätníci niektoré detaily vybavujú. 

Juraj Bednarčík: Ja na Dožinkoch ňebul aňi raz. Dožinki buľi tam, 
dze teraz bavja [tenis], dze vozi buľi. 

Anton Dubovský: Jak už žňiva skončiľi, ta buľi dožinki. To grof 
robil svojim zamesnancom. 

Gizela Dubovská: Raz pametam na Dožinki,  tiž tam pri Sipke 
hraľi, oslavovaľi tote robotňici, a tam prišla grofka. Ňeznam, s kim tan-
covala, a jak stala, mala take bjele šati, a tak mala urobenu totu sukňu, 
že jak otvor bul, ta fše tam bulo červene, take smuhi jednake, pofšivane 
dnuka. A jak tancovala, toto śe otviralo. Bo ked stala, ta čiste bjele bulo 
šicko dookola, tak bula poskladana, že bulo červene vidno, jak śe točila.

 Mária Urdová: Ja fše grofa volala Andraši. Ja sebe pametam eśči, 
ňeznam, keľo som mala roki, tam dze teraz Fiľipini, tam buľi, śe volaľi 
Stavi, na Stavoch, a tam buľi veľke stohi zarna navoźene. A toto sebe 
ja kus pametam, že baba eśči, mac moja, f krojoch poobľikane ňeśľi 
grofovi veňec. Sukňe, śe mi vidzi, maľi narjasene, ňe plisirovane, šurce 
višivane, opľečka maľi take veľke a šaľejki maľi a čepce a mašľe maľi 
na ňich. Mac to maľi naškrobene, krochmaľ śe užival na predzu. A ja 
z maceru išla, oňi me za ruku vedľi a tam zme iśľi na dožinki a grofovi 
ňeśľi. A toten fchod do teho kaštiľa, to bula parada, to bul veňec kolo 
brani krasni, ružička tam bula kolo dzveroch, aľe už potom ňeznam, co 
bulo daľej. Na dvore, tam dze tota grupľa, tam robiľi dožinki, tam śe 
tancovalo, perše tam na Stavoch a tak iśľi grofovi odňesc veňec, to už 
možna aj vojna bula. Eśči totu kapuru sebe pametam, jak śe fchadza 
do Koňa zoz oneho, źeľena bula zoz latkoch zrobena, ja eśči ten dvur 
pametam. 
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Grófska rodina Sennyeyovcov víta dožinkový sprievod (archív GMĽU)

Dožinky si pamätáte? 

Pavlína Högerová: Posledne može hej. Ľem jak iśľi śpivajuci, to 
som išla patrec – jak dzeci zvedave. A ňeśľi ten veňec, a do grofa iśľi 
tam pred hlavni fchod, jak teraz śe idze hore, zo spotku. Tu ňebul pre-
chod, to bulo šicko ohradzene, to zme stamac muśeľi isc, skadzi oňi 
maľi fchod. A tam vec zabava bula, tam maľi take jak šopu, co vozi maľi 
tote komencijaśi, ta maľi tam vozi pokladzene, toto vec viprataľi a tam 
zabava bula. Teraz jak Šiba, a ten pľac voľni, ta tam bulo. Medži Lejkem 
a medži Šibu, ta tam toto bulo, co vozi maľi. Bo to paňske šicko bulo, no 
ta vozi oňi muśeľi tam davac a koňe už iśľi do maštaľňoch. 

Dožinki ked buľi, jeden [veňec] grofovi a jeden sprafcovi. Som ho 
vidzela, bo som s tim dzifčecem chodzila tam, aľe ľem na chodbu, bo 
už zme daľej ňeśmeľi. Tota jej macocha... ta tak už vec śe viplakala, śe 
śčežovala. Tak znam, že ten veňec tam viśel jeden. 
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potom šoferoch ženi oľivaľi, co šofere skoro oblaki vicahovaľi, ked išol 
do baňi z motorom. To pametam jak teraz, chodňiki ňebuľi, aňi ňič, na 
mostek, vidzela, že idze šofer, ňe f každim dome, aľe hodňe takich žjen 
bolo, dzifčatoch. 

Svätenie ozimín

Obradný charakter malo aj svätenie ozimín na sviatok sv. Marka, evan-
jelistu, 25. apríla. Zúčastňovalo sa ho cirkevné spoločenstvo a  tento 
cirkevný sviatok bol prepojený – symbolicky a priamo na poli – s hos-
podárskym rokom.

František Gogoľ: Oźimini śe śveciľi dakedi ňe ta jak teraz na stolku. 
Iśľi, dze bulo pośato, iśľi perše kuratore, opatreľi zarno a śe iśľi tich gaz-
doch pitac, že či môžu. Možu, aľe na brazdu! To brazda bula, jarečki, 
tam ľem mohľi stanuc. Bo to sukromna źem bula, ta žebi nepočapaľi, 
ňepotrepaľi zarno, žebi ňechodziľi po zarne, ta na brazdu, na kraj. To 

ftedi iśľi pľeban, kura-
tore a  ľudze za ňima, 
križik i dva zastavi. 
A ocec, bo buľi kurator, 
pretśpivovaľi na pre- 
dek. Toto zarno pośve- 
ciľi a  každi sebe vźal 
dva ľistki zarna a do  
modľacej kňiški polo- 
žil... Najvecej śe išlo 
tam za Dvur35 a  Za 
mľin. Aľe jak už prišol  
komuňisticki režim, 
śe śmjaľi fše Štricemu 
ňebośčikovi, bo tam 

35 JRD – Jednodné roľnícke družstvo

Prosacia zo svätenia ozimín 
(archív GMĽU)
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ostatňi raz śe oźimini śveciľi... a vec už śe baľi s prosacijami, bo to scihaľi 
už, a vec už ľem f kosceľe... 

Anna Olejarová: To na Marka chodza, to normalňe zme iśľi na 
poľo, že bulo pośate zarno a  bulo šumne, ta  to zme iśľi až na poľo. 
Dakedi na Pagdomi, raz znam, že zme buľi až tu vof Sadze, co zme 
tak chodziľi śvecic. To s koscela zme iśľi prosacija, pan poobľikane, na 
štiri strani pan śe tak obracaľi, pośveciľi a už sebe každi vźal, a už zme 
iśľi nazad. Do kňižečki jeden ľisteček zme sebe založiľi, žebi bulo toto 
zarenko. To dzedo Gogoľuf śe predmodľival, po dzedovi ujco Figuruf, 
Saboluf. To mi ňevešľi do zarna, mi ľem staľi pri poľu, śe roscahlo, žebi 
śe ňepodžabala, bo to škoda bulo, to bula eśči ľem jak oźiminka. To 
znaš, jaka to prosacija zme iśľi?!

Svätenie ozimín vo Finticiach na poli, v pozadí vrch Stráž (archív GMĽU)
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...no a napokon najväčší kasový trhák z Fintíc, film Pásla kone na betóne

František Jozef Ferenc: Oni [filmári] hľadali taký priestor, takú de-
dovizeň, starý dom a dokonca aj studňu, akú chceli. Ja som bol vtedy 
tajomník pri Kočišovi. Prvé dni sme sa veľmi skamarátili s režisérom 
Števom Uherom, veľmi sympatický chlap, veľmi srdečný. Spolu sme za-
bezpečovali komparzistov, moja svokra tam išla každý deň, tam veľa žien 
[z Fintíc] vidieť. Sme im veľmi pomáhali, emenve vychádzalo v ústrety. 
Sme zabezpečovali všetko, čo potrebovali. Povedzme traktor, s tortou 
jak išiel tam František Stajanča. Na začiatku, lebo oni tam pristavovali 
tú verandu, tak sme troška pomáhali s materiálom. Už si nepamätám, 
ako dlho boli, ale to nebolo naraz, že natáčali. Pri tej svadbe, pri tej 
hostine, tak ženy z Fintíc sa tam pohybovali, nosili, obsluhovali. Hlavná 
z  komparzu bola majiteľka, Mariena Pribulová, teta Bochňáková,  
Dziaková zo Starej drahy, Grešová, rod. Vrabľová... Oni robili svadob-
ný sprievod, keď prichádzal sprievod so ženíchom, hore dvorom idú.  
A Albín Kočiš bol pri cinkulárke. A potom deti z Fintíc jak behali s tý-
mi lietadlami, lebo toto sa natáčalo v priestore pred Magľecom. 

Samozrejme, potom na konci si tie ženy aj s hlavnou predstaviteľkou 
rozkázali, že by bolo dobré, aby sme zabezpečili halušky. Tak tu potom 
nebohá Antónia Lejková – bývala v tom paneláku hore – tak navarila 
jednu vaňu veľkú, halušky s kapustou. Vieš, jak sa najedli?! Pohostenie 
bolo na MNV.

Helena Ferencová: Muséla mac čistu novu smaltovanu vaňičku jak 
na kupaňe, a f tim rozrobila, bo pre filmovi štab uvaric.... Do paraka 
rucala a premješala f tim, jak f smaltovanej miske.

Mária Sabolová: Mi ľem f  staňe buľi, šak zme chodziľi i mi, na 
veśeľu. Aľe me tam aňi ňevidno, pretože mi buľi f  staňe, zme tam 
śedzeľi jak hosce. Taki zaber, že ľem tote, co obsluhovaľi. Zme śe na-
hosciľi fajňe, vipic nam daľi, jesc nam daľi. A to šicke ľudze, tote, co 
idu hore dvorem, šak to možno s caleho valalu, cetka Sekerakova, tote 
stare ľudze, baba Bochňakova, to take stare ľudze tam, že isce ked teraz 
kukaš, to śe aňi veric ňechce. To take bulo natačaňe, že s caleho valalu 
chodziľi ľudze, hlasiľi do rozhlasu, žebi zme prišľi. Mi zo zvedavosci iśľi, 
ja išla zo zvedavosci, bo som chcela znac. Obľečeňe, to śi mohla mac, tak 
jak śi, jak už potom bula svadba, ta śi śe mala poobľikac. Tam zme jim 
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potom śpivaľi, co śpivame piśňički, jak idzeme hore dvorem. To nas tak 
nahraval, žebi zme ľem śpivaľi. Dze nas nahraval, ja sebe ňepametam, či 
f kaštiľu, či dze. Osobitne bula, co idzeme hore dvorem: Idzeme mi zdo-
li, zakrivajce stoli. Chto tam śpival, s tich, co eśči žiju: cetka Dojčačka, 
Maňa Kušňirova. Perše zme zrobiľi zaber, jak zme iśľi, a zme śpivajuci 
iśľi, ľemže ftedi ňenatačaľi, co śpivame, až potom natačaľi, jak už zme 
maľi nahrate, ta potom zvuk ku temu daľi. Potom som bula už f staňe, 
som śe hoscila, už me ňezaujimalo, či me beru do zaberu. Ľem toto 
pametam, jak natačaľi tote sceni z mamu jej, mama jak prišla, šak to jej 
mama, co skutočňe, co prišla na veśeľe pred ňu hore dvorem, to jej vlas-
na mama Zimkovej. Hutora: „Taka jak rodzena herečka,“ ftedi pove-
daľi toto. Teho cigana pametam, ten Mačo, co tam bul. Teho ňebośčika 
Berteho pametam, jak natačal zos totu Zimkovu. Albin [Kočiš] tam 
bul jak taki chlapec: „Cetko, co sce šaľene?!“ To ňe podľa čeho vibiraľi, 
to jak jim prišlo pod ruki a dobre povedal, no ta išol. Tote cetki, to buľi 
take roskošne, znaľi tak zaśpivac!

 

Prijatie protagonistky filmu, Milky Zimkovej, a ostatných zástupcov filmového štábu na Miestnom ná- 
rodnom výbore; v strede F. J. Ferenc (archív F. J. Ferenca, autor G. Kriško)


