Doc. ThDr. Alojz Miškovič
(1902-1967)
Činovník Slovenského katolíckeho skautingu (SKS),
rímskokatolícky kňaz, slovenský historik, učiteľ.
Narodený 4. septembra 1902 v Jurgove
Zomrel 14. marca 1967 v Bratislave
Alojz Miškovič sa narodil v slovenskej spišskej dedine Jurgov, ktorá je od r. 1945 pripojená k
Poľsku.
O jeho činnosti v Slovenskom katolíckom skautingu je nateraz známe:
● bol vodcom značnej skupiny Slovenských katolíckych skautov na Jamboree 1933 v Gödöllö,
● na 6. valnom zhromaždení Ústredia SKS (ÚSKS) v Nitre po Jamboree v Gödöllö 14.
septembra 1933 bol zvolený za podnáčelníka (=zástupcu krajinského náčelníka) a bol
poverený zastupovať náčelníka; podnáčelníkom bol do r. 1934 (zrejme do 7. valného
zhromaždenia ÚSKS 28.júla1934 v Banskej Bystrici).
● vo februári alebo v marci 1934 v SKS zaviedol skautský pozdrav "Na stráž!", a následne
● na opasok SKS zaviedol pracku s heslom "Na stráž!" pod nápisom "Slovenskí katolícki skauti
v RČS"
Treba vedieť, že heslo "Na stráž!" už predtým používala Česká obec sokolská a pojem "stráž"
bol po r. 1918 veľmi rozšírený v Čechách aj v Slovensku, ako obšírne ukazuje nižšie pripojená
Príloha.
Pôsobenie Alojza Miškoviča v jednotlivých časových úsekoch jeho života:
● 1912 – 1920 štúdium na gymnáziách v Podolínci, Levoči a v Ružomberku
● 1920 – 1924 štúdium teológie v Spišskej Kapitule
● Od r. 1924 kňaz v Poprade a v Spišskej Kapitule
● 1924 – 1928 štúdium slovenčiny, filozofie a poľštiny na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
● 1925 - pokladník a člen Výboru Ústredia Slovenského katolíckeho študentstva
● 1928 - 1933 profesor a správca učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule
● 1931 - zakladajúci člen Matice slovenskej
● 1933 vodca skupiny Slovenských katolíckych skautov na Jamboree 1933 v Gödöllö
● 1933 - 1934 podnáčelník Slovenských katolíckych skautov
● 1939 oblastný veliteľ Hlinkovej mládeže v Spišskej Novej Vsi, kde pôsobil ako profesor
● po r. 1940 župný inšpektor Tatranskej župy Hlinkovej mládeže pre okresy Gelnica, Levoča a
Spišská Nová Ves, kde pôsobil ako stredoškolský profesor v Spišskej Kapitule
● 1940 – 1945 pracovník Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov v Bratislave

● 1946 – 1950 referent Slovenskej ligy a Spolku sv. Vojtecha v Trnave
● po 1948 - člen Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva Pacem in terris
● 1953 – 1967 vedúci Katedry cirkevných dejín a kresťanskej archeológie na Cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.
Alojz Miškovič sa v svojej historickej spisbe zameral na obdobie včasného feudalizmu, národné
obrodenie, výskumy staršej katolíckej slovenskej literatúry a dejiny spisovnej slovenčiny, kde
prispel objavom, záchranou a publikovaním vzácnych jazykových pamiatok. Z obdobia
národného obrodenia sa sústredil najmä na bernolákovské hnutie – jeho jazyk a literatúru.
V Sborníku Matice slovenskej v r. 1936 uverejnil svoje dielo „Bernolákova Dissertácia a
Orthographia“. V literárnej histórii doplnil poznatky o viacerých slovenských kultúrnych
dejateľoch (napr. J. Páleš, J. L. Pyrker, L. Zábojský, J. Kollár). Kultúrnym životom Slovákov v
mestách 16. storočia sa zaoberá v diele „Literatúra v dobe árpádovskej“, ktoré vyšlo v Sborníku
MS, XVI. — XVII., str. 323 — 331.
Do učebnice literatúry pre gymnázia a učiteľské akadémie (1942) spracoval časť o staršej
slovenskej literatúre.
Prispieval do novín a časopisov článkami, pričom používal pamená (pseudonymy): Andrej
Bielovodský, Gor, Gogoľov, Zloja M. Vo svojich článkoch sa počas 2. svetovej vojny
významnejšie zaoberal slovensko - maďarskými vzťahmi (Napravená krivda, 1940; Naša pravda
zvíťazila, 1941; Maďarské úmysly so Slovákmi, 1944; Nový spôsob maďarčenia Slovákov, v
časopise Náš národ II, 1944, str. 65n; Nový anonymus (Hlas maďarskej vedy o dvortsákiáde),
v časopise Náš národ II, 1944, str. 145n).
V r. 1946 v Bratislave vyšlo jeho dielo "Severné hranice Slovenska" pod pseudonymom Andrej
BIELOVODSKÝ (vybrané časti tohoto diela vyšli v zborníku Ľ. MOLITORIS (vyd.), Almanach
Slováci v Poľsku/Almanach Słowacy w Polsce VII, Kraków 2000).
Po vojne v r. 1963-1964 pripravil nový preklad Životov Konštantína a Metoda.
V živote, zameraní, pamenách (pseudonymoch) dielach aj činnosti môžeme vnímať
celoživotné, dobe primerané zaujatie Alojza Miškoviča jeho vlasťou - rodným krajom, Spišom,
Slovenskom, slovenským národom a nádejou každého národa - mládežou.
Alojz Miškovič zomrel 14. marca 1967 v Bratislave.
Pochovaný je na starom cintoríne v Kežmarku.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, 1. marec 2017

člen Historickej komisie Slovenského skautingu

Poznámky:
[1] Životopisné údaje sú z rôznych internetových zdrojov (Litcentrum, Schematizmus RKC, Matica slovenská, Zlatý
fond, Wiki, Jurgov, Kežmarok) konkrétne: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/alojz-miskovic;
http://www.schematizmus.estranky.sk/clanky/knazi.html; http://matica.sk/wpcontent/uploads/2015/03/Spisovy_rocnik_1931.doc; http://zlatyfond.sme.sk/dielo/901/Vlcek_Dejiny-slovenskejliteratury/bibliografia; https://sk.wikipedia.org/wiki/Alojz_Miškovič; https://sk.wikipedia.org/wiki/Jurgov; http://navstivkezmarok.webnode.sk/kulturno-historicke-pamiatky/.
[2] Dobový výstrižok článku Ako vznikol náš národný pozdrav "Na stráž!" je z novín, bez zaznačenia prameňa, ale
zrejme (okolo) 7.okt., rok 1940, možno z novín Gardista?
[3] Upresnenie funkcií je z knihy Milla, M.: Hlinkova mládež 1938-1945, vydal ÚPN 2008
[4] Fotografia je z časopisu Rozvoj z r. 1925 (bližšie určenie čísla časopisu chýba)
[5] História a súvislosti pozdravu "Na stráž!", ver. 01b marec 2013.

Príloha nasleduje nižšie:

HISTÓRIA A SÚVISLOSTI POZDRAVU „NA STRÁŽ !“
Počiatky organizácie Sokol sa kladú v Čechách do r. 1862 (Tyrš, Fügner),
na Slovensku do r. 1866 (Zoch). V r. 1919 Česká obec sokolská
organizovala "Sokolské stráže". Sokoli so Zväzom robotníckych
telocvičných jednôt vytvorili "Národnú stráž". Spolu s ďalšími dobrovoľnými
organizáciami vytvorili oddiely "Stráže slobody" organizované vojenským
spôsobom do 4 plukov v Čechách. Pluky Stráže slobody , najmä 1.
(pražský) pôsobili aj na Slovensku. Sokolské "Na stráž" nájdeme na
českých sokolských odznakoch (pozrieť na priložených fotografiách):

-------------------------------------------------------------------Vztýčenú pravicu českých
Sokolov nezakryte vidíme aj
v r. 1926 na medaili spolku
Sokol na obrázku vpravo:

-------------------------------------------------------------------Sokolské heslo
"Na stráž"
nachádzame aj v
oficiálnych
sokolských
predvojnových
dokumentoch napr. z r. 1937pozrieť na
obrázku vpravo:

V medzivojnovom období existovali aj ďalšie organizácie, ktoré si ideu "stráže" dali až na
najvyššie miesto - do svojho názvu: Zväz stráže slobody, Dunajská stráž, napokon aj
Národné gardy Republiky československej - veď slovo "garda" vlastne znamená "stráž".
Pomenovanie „garda“ sa používa celosvetove, vyhovuje každej ideológii. V Sovietskom zväze
pred 2.sv. vojnou tiež vychádzal vojenský časopis „Na stráž“.
V medzivojnovej Československej republike sa slovo
"stráž" v rôznych obmenách a súvislostiach stalo
častým v ušiach verejnosti, nielen v uvedených
názvoch, heslách a pozdravoch spolkov, ale aj v
bežných textoch a nadpisoch článkov (námatkove
napr. 1929 "Na orlí stráži", ....) a stalo sa na
verejnosti bežné. V pozadí jeho použitia bola
myšlienka ochrany toho, čo sa nadobudlo a vnímalo
sa ako vzácne. Niet sa čo čudovať, ak sa takto
ideove zakorenené slovo v tej súvislosti pri
obdobných príležitostiach použilo v budúcnosti zase.
Ukážkový článok "Sme na stráži" vľavo je zo
Štúrových Trenčanských novín 1924.

Aj v rôznych židovských organizáciách začiatku 20. storočia, vrátane a najmä skautských, sa
stráž aj stráženie a strážci, v zmysle zachovania židovských národných tradícií, objavilo v
názvoch na Slovensku pôsobiacich skautských organizácií "Hašomer Hacair" a "Hašomer
Kodimah" a ich príslušníci sa nazývali "šomeri", teda strážcovia. Na to prirodzene nadväzoval
ich vnútorný ideový obsah.
Keď na 4. celosvetové skautské
stretnutie - Jamboree v Gödöllö v
r. 1933 odchádzala aj skupina
Slovenských katolíckych skautov
(SKS), nechceli používať český
pozdrav "Nazdar".
Preto začali používať pozdrav "Na
stráž", ako na to spomína vtedajší
vedúci delegácie Alojz Miškovič v
novinovom článku Ako vznikol náš
národný pozdrav "Na stráž!"
Slovenskí katolícki skauti potom
od februára alebo marca 1934
pozdrav "Na stráž" používali ako
svoj skautský pozdrav, o čom
svedčí aj priložený text z ich
príručky uverejnenej v r. 1938.

Dobový článok Alojza Miškoviča o vzniku pozdravu Slovenského katolíckeho skautingu a jeho
zavedení vo februári alebo marci 1934:

"Na stráži svobodě" - "Česká obec sokolská" mala vyšité na svojej
zástave, okolo r. 1918, na obrázku vľavo.
V závere prvej svetovej vojny 1918, keď aj České země boli
súčasťou porazenej R-U monarchie, prihlásiac sa o svoju
autonómiu sa odseparovali a vyhlásili samostatný štát, pričom sa
výrazne angažovala Česká obec sokolská aj so svojimi vojensky
ozbrojenými a organizovanými útvarmi - nuž nečudo, že si chceli
strážiť svoju vydobytý samostatný štát aj novonadobudnutú štátnu
slobodu.
"Stráž svobody"
bol časopis, ktorý
vydával sokolský pluk
rovnakého mena
(obrázok vpravo):
Slovo "Stráž" od nepamäti sa vyskytuje v názvoch mnohých obcí v Čechách aj v Slovensku, čo
je všeobecne známe.
Gesto zdvihnutou pravou rukou, ktoré používali už starí Rimania, po r. 1922 prevzali talianski
fašisti a po r. 1933 používali aj nemeckí národní socialisti (nacisti).
Nezávisle od nich bolo už po r. 1918 v Československej republike: gesto so vztýčenou pravicou
používala aj medzivojnová (1918-1939) Československá armáda pozrieť dva obrázky nižšie - sú
z dobovej vojenskej príručky:

Od začiatku roku 1938 v Európe bolo cítiť, že sa schyľuje k vojne. Keď ČSR v tejto napätej situácii zostala
5.10.1938 bez prezidenta, slovenské politické strany v Žiline 6.10.1938 vyhlásili autonómiu Slovenska v ČSR,
8.10.1938 vznikla slovenská vláda, 22.11.1938 pražský snem uzákonil autonómiu Slovenskej krajiny a z volieb
18.12.1938 vzišiel Snem Slovenskej krajiny, ktorý po Hitlerovom ultimáte 14. marca 1939 vyhlásil samostatný
Slovenský štát, prijatím ústavy od 21.7.1939 Slovenská republika.
Vznikla jednotná organizácia mládeže nazvaná po už zosnulom († 16.8.1938) Andrejovi Hlinkovi - Hlinkova mládež
(HM), ktorá sa stala povinnou pre mládež (ako aj HG pre dospelých občanov, okrem Židov) na základe Vládneho
nariadenia 220/1939. HM do istej miery prevzala rozpustené dovtedajšie organizácie, teda aj sokolské a skautské,
s ich atribútmi.

Dňa 15. augusta 1940 HM oficiálne prevzala aj pozdrav SKS "Na stráž" za jediný platný a
všeobecný pre všetkých príslušníkov HM. Pred vojnou zaužívaný spolkový (Sokol, SKS)
pozdrav či heslo "Na stráž" sa v prvej Slovenskej republike prevzal ako úradný pozdrav
všeobecne. Pozdrav "Na stráž" sa používal až do faktického zániku SR, v úradnom, osobnom
aj písomnom styku.
Prvá Slovenská republika pozdravom "Na stráž" nasledovala to, čo bolo už predtým zavedené v
spolku Český sokol, a pozdravom zdvihnutou pravou rukou zase nasledovala to, čo bolo už
predým zavedené v prvorepublikovej Československej armáde.

Tak, ako v r. 1918 českí Sokoli a ďalší
stáli na stráži autonómie nadobudnutej od R-U
a novozrodenej slobody,
podobne aj Slovač v r. 1938
po nadobudnutí autonómie
volala "Na stráž!" tomu, o čo sa
prinajmenej dve predošlé desaťročia
usilovala márne pozrieť vpravo
obrázok dobovej pohľadnice z internetu
(text "Na stráž!" je celkom naspodu):

Ani svetového vodcu proletariátu
Lenina so zdvihnutou pravicou
neváhali v r. 1941 zobraziť na pamätníku,
ako vidno na obrázku vpravo:

V širších súvislostiach, obdobné zásahy štátu aké boli počas vojny v 1.SR, sa zčasti uskutočnili
už skôr - po 1. svet. vojne v 1.ČSR od 1918 (už v mieri), ale najmä sa neskôr uskutočnili aj v
3.ČSR po skončení 2.svet. vojny: v r. 1945 ešte za prezidenta Beneša, a od r. 1948 druhé
(tuhšie) kolo za prezidenta Gottwalda.
Bolo to nielen triedenie občanov podľa pôvodu, odobratie majetku zaznávaným, odobratie
občianstva nežiadúcim, vyhostenie zo štátu, ale aj zrušovanie nechcených organizácií.
Sokol po r. 1945 pohltil ostatné podobné organizácie, a od 1948 zrušili aj Sokol.
Skautské organizácie po 1948 pohltila jednotná mládežnícka Pionierska organizácia, ktorá do
istej miery od skautingu prevzala v inej podobe mnohé prvky, napríklad rovnošaty, nosenie
šatiek, pozdrav rukou, systém stupňov zdatnosti, organizačné zásady, letné tábory, ale aj heslo
"Buď pripravený", ktoré je obsahove obdobou predchádzajúceho pozdravu Slovenských
katolíckych skautov "Na stráž!".
Aj po r. 1945 v Benešovej 3.ČSR sa slovo "stráž" uplatnilo v
úradnom názve "NÁRODNÁ STRÁŽ", ako vidíme na obrázku
vpravo na fotografii odtlačku pečiatky:
Aj "Závodná stráž" a "Pomocná stráž Verejnej Bezpečnosti"
jestvovali počas predošlého režimu pred r. 1989.
"Lesná stráž" a "Rybná stráž" jestvujú dodnes.
Pozdrav "Na stráž!" zakrátko po 2. svetovej vojne vojne vystriedal nový pozdrav nového režimu
"Česť práci". Ten sa usiloval o diskreditáciu predošlého pozdravu práve tak, ako po r. 1989 je
úsilie diskreditovať obidva pozdravy: aj "Na stráž", aj "Česť práci". Obidva však majú obsah,
voči ktorému niet námietok.

Gesto so vztýčenou pravicou
aj v súčasnosti nájdeme
tam, kde by sme ho azda najmenej čakali:
V tejto póze je vyobrazený americký prezident Clinton na soche,
ktorú mu z vďačnosti postavili v Kosove,
ba aj na všetkým známom kancelárskom mieste
znova vidíme zdvihnutú pravicu.
(Obidva obrázky sú z internetu.)

Poznámky:
● Táto štúdia bola vytvorená v náväznosti na v rámci skautskej historickej komisie spracúvaný životopis
skautského činovníka Alojza Miškoviča ako príloha, ktorá sa po nepredpokladanom postupnom náraste objemu
informácií ukázala za vhodné osamostatniť.
● Táto štúdia bola vytvorená bez akýchkoľvek cudzích finančných či hmotných príspevkov alebo podpory.
● S pozdravom "Na stráž!" sa často vníma súvislosť so starým rímskym pozdravným gestom zdvihnutou pravou
rukou, preto aj táto štúdia sa venuje obom, i keď každé vzniklo a jestvuje samostatne.
● Táto štúdia bola vytvorená bez archívneho či iného výskumu, len kombináciou z už predtým zverejnených a
voľne verejne dostupných informačných prameňov, vrátane vyobrazení:
● obrázok v texte: Odznak organizácie Český Sokol - "NA STRÁŽ" - fotografia lícnej aj rubovej strany, a detail, tiež
dva obrázky z medzivojnovej vojenskej príručky, sú príležitostne odfotené z ponuky na zberateľskom "blšáku",
● obrázok "Program rozostavaného behu sokolstva v dňoch 26. - 28. októbra 1937..." s heslom sokolského
odznaku "Na stráž!" je krátky citát z: Čaplovič, M.: Branné organizácie v Československu 1918 - 1939, MO SR,
BA 2001, ISBN 80-88842-51-4, Prílohy, str. 168,
● dobový výstrižok novinového článku Alojza Miškoviča Ako vznikol náš národný pozdrav "Na stráž!" nemal
označenie názvu ani datumu, bol kedysi odfotený od niektorého skautského zberateľa, podľa súvislostí je z
(okolo) 7.októbra, rok 1940,
● obrázok krátkeho článku "Náš pozdrav" je autorova koláž (článok+identifikácie) strán z príručky Slovenského
katolíckeho skautingu z r. 1938, z ele zbierky HisKom,
● Milla, Michal: Hlinkova mládež 1938 - 1945, vydal ÚPN BA 2008, ISBN 978-80-89335-04-6,
● Čaplovič, Miroslav: Branné organizácie v Československu 1918 - 1939, vydal MO SR, BA 2001, ISBN 80-8884251-4,
● údaj o sovietskom časopise Na stráž je z: Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov, tam r. 1936.
● prameň niektorých obrázkov je uvedený v texte priamo,
● obrázok zo Štúrových Trenčanských novín z r. 1924 bol odfotený zo zviazaného ročníka novín vo vlastníctve
pána Dukáta, ktorého otec tam bol redaktorom,
● fotka pečiatky Národná stráž z r. 1947 je z prihlasovacieho lístku ohlasovne pobytu v Ružomberku, odfotené z
chaotického konvolútu starých dokladov na zberateľskom blšáku,
● tri obrázky štátnikov, fotka farebnej pohľadnice (asi) gardistov, sokolská zástava, časopis Na stráž, sú z
internetu z náhodne navštívených stránok,
● fotka sokolskej medaily je kedysi dávno odfotená z akéhosi vydaného popisu sokolských odznakov, zo zbierky
už nežijúceho br. Kima.

Autor je člen Historickej komisie Slovenského skautingu.
Autor: Ing. Vojtech Brabenec, Trenčín, marec 2017.

