Príbeh, ktorý napísal sám život
Bol slávny, obdivovaný, uznávaný a bohatý. Svoje úspechy a víťazstvá
dosiahol predovšetkým ďaleko za oceánom – v Spojených štátoch
Amerických, kde prežil takmer celý svoj život a kde aj v roku 1989
zomrel. Hoci jeho filmy boli v západnej časti Európy populárne, u nás
známym nie je. Alebo snáď pre niekoho áno...? No a asi vôbec nikto
ani len netuší, že jeho život sa začal práve tu, v Prievidzi.

Cornel Wilde – slávny Prievidžan

N

arodil sa 13.októbra 1915 ako Kornel Weisz v maďarskej židovskej
rodine. Jeho rodičia Béla Weisz a Renée Vojtech sa tak po dcére
Edith, dočkali aj mužského potomka.
V Prievidzi strávil iba prvých päť rokov svojho života. V roku 1920
celá rodina emigrovala do USA. Niektoré pramene uvádzajú ako miesto
narodenia New York, ale pravdou je, že podľa záznamov Imigračného úradu
v Ellis Island do New Yorku pricestoval až dňa 9. júna 1920 parníkom
Noordam z holandského prístavu Rotterdam.
Mal nadanie na jazyky, bol dobrý imitátor, atraktívny mladý muž s atletickou postavou (185 cm). Toto všetko bohato zužitkoval vo svojej úspešnej
športovo-hereckej kariére. Do Európy sa často vracal so svojím otcom, ktorý
tam pôsobil ako obchodný cestujúci. Tu sa zdokonalil v jazykoch a naplno
rozvinul svoje nadanie. Uvádza sa, že plynule hovoril maďarsky, francúzsky,
nemecky, anglicky, taliansky a rusky.
Stredoškolské štúdium pre talentovaných
študentov na Townsend Harris High School
úspešne absolvoval už vo veku 14 rokov, kedy
nastúpil do City College of New York na prípravné predmedicínske štúdium. V tom čase
bola táto vysoká škola oslobodená od poplatkov,
ale zato určená iba pre vynikajúcich študentov.
O jeho nadaní a usilovnosti svedčí fakt, že
štvorročné štúdium absolvoval počas troch
rokov. Tu sa dostal k šermu, bol členom univerzitného tímu a bol veľmi úspešný. Stal sa
členom šermiarskeho tímu USA pre olympijské
hry v roku 1936 v Berlíne.
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Jeho láska k divadlu však rozhodla. V štúdiu nepokračoval a miesta
v olympijskom tíme sa vzdal tesne pred Olympiádou. Najskôr sa na Broadway objavil v úspešnom predstavení „Having A Wonderful Time“.
Predstavenie bolo úspešné, no jeho rola bola iba okrajová. V roku 1940 ho
Laurence Olivier (v tom čase už filmová hviezda) angažoval ako svojho
učiteľa šermu pre Broadwayské predstavenie „Romeo a Júla“. Súčasne
mu bola ponúknutá úloha Tybalta. Tu už úspech aj sám pocítil. Dostal ponuky na filmové úlohy z Hollywoodu, podpísal zmluvu so spoločnosťou
Warner Brothers. Najskôr hral iba malé úlohy, no v roku 1945 prišla jeho
veľká chvíľa – hlavná úloha vo filme „Song To Remember“, kde stvárňuje
poľského klaviristu a skladateľa Frederyka Chopina, za čo bol nominovaný
na Oscara ako najlepší herec v hlavnej úlohe.
Ďalších štyridsať rokov účinkoval v mnohých viac či menej úspešných
filmoch, kde hral prevažne „romantikov“ a „frajerov“, no vždy sa objavoval
v hlavných úlohách. V päťdesiatych rokoch jeho hviezda žiarila trošku
slabšie, keď mimo občasných trhákov ako napr. „The Greatest Show On Earth“ účinkoval prevažne v zábavných
programoch. Jeho túžba po režírovaní ho viedla k založeniu
vlastnej produkčnej spoločnosti Theodora Production a režírovaniu vlastných filmov. Niektoré z nich, už pod vlastnou
réžiou, ale vždy v hlavnej úlohe, boli úspešné a stoja za
zmienku, napr. „The Big Combo“ (1950), „Storm Fear“ (1950).
Najväčšiu slávu a uznanie mu ako režisérovi a producentovi priniesol film „Naked
Pray“ (1966), nominovaný na Oscara za scenár.
V ďalších filmoch sa už prezentoval ako producent, scenárista, režisér a hlavný predstaviteľ.
Ani jeden z nich už však taký veľký úspech nedosiahol. Ten posledný – „Shark's Treasure“ –
dokončil v roku 1975.
Ku koncu svojej hereckej kariéry účinkoval v epizódach televíznych seriálov napr.
„Murder, She Wrote“ (1987), v epizóde u nás
známeho seriálu „To je vražda, napísala“, ďalej
v seriály „Mike Hammer“ (1986) v epizóde
„Mike's Death“
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Zomrel na leukémiu 16. októbra 1989,
iba tri dni po svojich 74. narodeninách. Práve sa
venoval svojej životopisnej knihe „My Very
Wilde Life“ a pracoval na pokračovaní svojho
najúspešnejšieho filmu „Naked Pray“.
Jeho samotný život i zanietenie pre čokoľvek, čo vo svojom živote robil, najlepšie
charakterizujú jeho vlastné slová: „Už dávno
som zistil, že sa nemôžem spoliehať iba na
šťastie, ak chcem byť úspešný. Pracoval som,
veľmi, veľmi tvrdo, aby som zdokonalil svoje
schopnosti a získal ďalšie skúsenosti. Cieľom
môjho života bolo vytvoriť niečo hodnotné, a
dosiahnuť to čestne a bez straty úcty k sebe.“
Cornel Wilde účinkoval v šesťdesiatich
filmoch a televíznych seriáloch, deväť režíroval,
osem vzniklo v jeho producentskej spoločnosti,
päť napísal, do dvoch prispel aj hudbou.
Jeho prvou manželkou bola herečka Patricia Night. Ich manželstvo
trvalo štrnásť rokov. Päť dni po rozvode si vzal za manželku herečku Jean
Wallace. Z jeho filmovej partnerky sa
stala životná. I keď nie doživotná. Rozviedli sa v roku 1981.
Z prvého manželstva má dcéru
Wendy (1941), z druhého je syn Cornel
Wilde jr. Pochovaný je na Westwood
Memorial Park v Los Angeles, v Californií – USA. Tá hviezdička na „Walk
of Fame“ v Hollywoode mu právom patrí. (1635 Vine Street)
Vladimír Ďurdina (1965)
Pramene:
www.wikipedia.org
www.imdb.sk
www.ellisisland.org
http://www.hollywoodusa.co.uk/walkoffame.htm
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