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Bradlo bolo aj v Kanade
Len	málo	ľudí	na	Slovensku	vie,	že	okrem	slovenského	Bradla,	kde	je	pochovaný	náš	velikán	–	
generál	Milan	Rastislav	Štefánik,	existovalo	Bradlo	aj	v	zahraničí.	Pomerne	vzdialenom	zahraničí,	
veď	to	bola	rýdzo	slovenská	dedina	až	na	severoamerickom	kontinente	v	kanadskej	provincii	
Ontário.	Históriu	tejto	zaniknutej	dediny,	ktorú	v	30.	rokoch	minulého	storočia	založili	slovenskí	
emigranti,	sa	mi	podarilo	fotograficky	zdokumentovať	pred	piatimi	rokmi,	keď	sa	vtedy	stretlo	30	
„detí	Bradla“	a	rodinných	príslušníkov	s	bývalým	veľvyslancom	SR	v	Kanade	Milanom	Kolárom	na	
miestach	pôvodnej	dediny.

Text: Pavel Stacho | Foto: autor

SLOVácI DO ONTáRIA
V	roku	1982	som	sa	usadil	neďale-
ko	 Niagarských	 vodopádov.	 Vtedy	
som	od	mnohých	vtedy	ešte	žijúcich	
emigrantov	 počúval	 o	 zašlej	 sláve	
čisto	slovenskej	dediny	Bradlo,	kto-
rá	sa	nachádzala	približne	tisíc	kilo-
metrov	severovýchodne	od	vodopá-
dov.	Neskôr	som	sa	osobne	spriate-
lil	 s	expertom	na	históriu	 tejto	de-
diny	Rudym	Biesom	a	vďaka	nemu	
som	mohol	systematicky	fotografic-
ky	 zdokumentovať	 dnes	 už	 len	 jej	
posledné	 torzá.	 Môj	 priateľ	 Rudy	
sa	 v	 tejto	 slovenskej	 dedine	 naro-

dil	v	roku	1938	a	ako	18-ročný	od-
išiel	 študovať	 do	 Toronta,	 no	 lás-
ku	k	rodnej	dedine,	kde	sa	narodil	
a	vyrastal,	si	drží	dodnes	vo	svojom	 
kanadsko-slovenskom	srdci.	Z	mno-
hých	osobných	rozhovorov	a	návšte-
vy	Bradla	som	sa	dozvedel	veľa	za-
ujímavých	 informácií.	 Osídľovanie	
rozľahlého	neobývaného	územia	se-
verného	Ontária	vyvolala	kanadská	
vláda.	Slovákom,	Fínom	a	iným	ná-
rodnostiam,	ktoré	prichádzali	v	spo-
mínaných	 rokoch	 minulého	 storo-
čia,	sľúbila	pôdu	za	symbolickú	cenu	
niekoľkých	 centov.	 Ale	 za	 podmie-

nok,	 ktoré	 museli	 dodržať.	 Ročne	
mali	vyklčovať	tri	akre	lesa,	postaviť	
si	dom	(drevený	zrub)	a	splniť	ďalšie	
potrebné	 požiadavky.	 Počas	 piatich	
rokov	kontraktu	tak	mohli	získať	do	
vlastníctva	vyše	šesť	hektárov	pôdy.	

„NALETELI“ V ČASE KRízy
Mnohí	Slováci	na	 túto	ponuku	do-
slovne	 „naleteli“,	 veď	 to	bolo	 v	 ča-
soch	celosvetovej	hospodárskej	krízy.	
Komunikácia	 fungovala	 len	 pro- 
stredníctvom	 pošty.	 Napísali	 teda	
mnohokrát	rodine	a	známym	do	Eu- 
rópy	a	ľudia	zo	Slovenska	začali	pri-

Účastníci výpravy. Pri pamätnej tabuli na Bradlo v Hearste pri Visitors Center
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chádzať	 loďou	do	Halifaxu,	 potom	
vlakom	 do	 Montrealu	 v	 provincii	
Quebec	a	odtiaľ	ďalším	vlakom	a	po- 
vozmi	 za	 vidinami	 lepšieho	 života	
do	kanadského	Bradla.	Prvá	skupi-
na	dorazila	v	roku	1930.	Keď	prišli	
do	 „sibírskej	 pustatiny“,	 mnohí	 by	 

sa	boli	aj	radi	vrátili,	keď	to	porov-
nali	 trebárs	 s	 kultivovanou	Oravou	
alebo	 myjavskými	 kopanicami.	 No	
na	 spiatočnú	 cestu	už	 väčšinou	ne-
mali	finančné	prostriedky.	Prišli	do	
nehostinného	kraja	a	podnebia.	Na-
ozaj	podobnému	ruskej	Sibíri,	 veď	 

Ak vás túlavé topánky 
niekedy zavedú až na 
ďaleký sever kanadského 
Ontária, určite sa 
nezabudnite prejsť po 
miestach, kde dvadsať 
rokov – v rokoch 1930 
až 1950 – existovala 
a svojbytným životom žila 
čisto slovenská dedina 
Bradlo. Nájdete aspoň 
jej stopy pripomínajúce 
odhodlanosť a životnú 
silu ľudí, ktorí tu načas 
našli svoj nový domov 
a vychovali aj ďalších 
nasledovníkov rodu 
hlásiacich sa ku koreňom. 
Rodinným aj národným.
Anna Zapletalová a Rudy Bies. Prajne vítajú chlebom a soľou v rodisku
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k	začiatku	Hudsonského	zálivu	je	to	
odtiaľ	necelých	250	kilometrov.	No	
Slováci	sú	húževnatý	národ,	len	tak	
sa	nevzdávali.	Pustili	sa	do	klčovania	
lesov,	 postavili	 si	 obydlia,	 vykopali	
studne,	vybudovali	hospodárske	bu-
dovy	a	denne	veľmi	tvrdo	pracovali.	
Žili	 hlavne	 z	 predaja	 dreva	 fabrike	
na	výrobu	papiera,	v	11	km	vzdiale-
nom	meste	Hearst,	 lebo	na	nekva-
litných	 poliach	 dokázali	 vypesto-
vať	 len	 zemiaky	 a	 kapustu.	Neskôr	
si	postavili	aj	spoločenskú	halu	s	ka-
tolíckym	kostolom,	školu,	obchod	a	
udržiavali	 bohatý	 spoločensko-kul-
túrny	 život.	 Jeden	 druhému	 si	 po-
máhali,	aby	dokázali	v	ťažkých	pod-
mienkach	prežiť.	

záKLADOM BOLA SVORNOSŤ
V	 čase	 najväčšieho	 rozkvetu	 dedi-
na	 mala	 približne	 150	 obyvateľov.	
Žili	tu	v	svornosti	slovenskí	katolíci,	
evanjelici,	baptisti,	 jehovisti,	komu-
nisti	atď.	Tu	boli	v	podstate	všetci	na	
jednej	 lodi,	 preto	 držali	 spolu.	No	
časom	prichádzali	na	to,	že	ľahšie	sa	
im	bude	žiť	a	pracovať	vo	fabrikách	
na	 juhu	 provincie,	 veď	 aj	 ich	 deti	
budú	 mať	 šancu	 na	 lepšie	 vzdela-
nie.	Začali	sa	preto	postupne	poma-
ly	sťahovať	hlavne	do	okolia	Toron-
ta	 alebo	Windsoru.	Dedina	 zanikla	
začiatkom	päťdesiatych	rokov.	Keď-
že	aj	mladá	generácia	v	Bradle	mala	
skutočne	ťažký	život,	dokázali	sa	ne-
skôr	 veľmi	 dobre	 uplatniť.	 Mno-
hé	deti	z	Bradla	vyštudovali	kanad-
ské	 a	 americké	 univerzity.	 Stali	 sa	 
z	nich	úspešní	inžinieri,	vedci,	umelci	 
i	športovci...	História	Bradla	má	teda	
svoje	miesto	aj	v	provinčnom	múzeu.	
Pred	 dvadsiatimi	 rokmi	 v	 Hears- 
te	inštalovali	pamätnú	tabuľu,	ktorá	
pripomína	 existenciu	 tejto	 sloven-
skej	dediny.	Z	Bradla	zostalo	už	sku-
točne	len	malé	torzo	drevených	zru-
bov	 a	 niekoľko	 náhrobných	 kame-
ňov	so	slovenskými	menami.	Jeden	
z	posledných	obyvateľov	Bradla	bol	
Matej	Marcinák	a	pochádzal	z	Veľkej	
Udiče,	ktorá	je	dnes	súčasťou	Považ-
skej	Bystrice.	Do	Kanady	emigroval	
v	roku	1926	a	zo	zaniknutej	dediny	
odišiel	 ako	 posledný	 v	 roku	 1969,	
keď	ochorel	a	neskôr	aj	zomrel.	n

Tu leží Matej Marcinák. Pred piatimi rokmi posvätili tento náhrobný kameň

Rudy Bies. V krojovanej košeli rozpráva o detailoch zo života zaniknutej slovenskej dediny

Emocionálna chvíľa. Andrew Tapajna pri 
zvyškoch chalupy, kde sa pred 80 rokmi 
narodil
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