
GÓC TỐI HỀ CHARLIE CHAPLIN 
  

Sinh thời, Charlie Chaplin đã tìm mọi cách phong tỏa thông tin về cuộc sống phía sau màn 
ảnh của mình. Tuy vậy, những bí mật về “vua hề Sác-lô” vẫn dần được hé lộ theo thời 

gian. 
 

Có lần được giao đóng vai một người say hồi năm 1914, Chaplin đã bị thu hút bởi chiếc 
quần rộng thùng thình của một nam diễn viên. Chaplin bắt đầu hình dung về một nhân 

vật hội tụ tất cả những điểm đối lập - “quần rộng, áo chật, mũ nhỏ, giày to”. Vậy là nhân 
vật “The Tramp” ra đời, thể hiện cách nhìn của Chaplin đối với những người đàn ông trung 

lưu. 
Chiếc mũ quả dưa thể hiện lòng tự trọng, dù nghèo khó, vất vả, nhưng vẫn luôn đội mũ 

để thể hiện mình là con người có văn hóa ứng xử; bộ ria thể hiện sự phù phiếm, muốn 
theo đuổi một chút lịch lãm của những người đàn ông thượng lưu; cây gậy hướng đến sự 

đỏm dáng khi xuất hiện trước phụ nữ. Đó chính là ý niệm mà Chaplin gửi gắm vào nhân 

vật hài kinh điển 
Sinh thời, Charlie Chaplin đã phải dày công che giấu cách làm việc của mình trên phim 

trường. Thường khi một nghệ sĩ lao động nghệ thuật nghiêm túc, đó là niềm tự hào và họ 
sẽ không ngần ngại chia sẻ với người hâm mộ. 

 
Nhưng trong trường hợp của Chaplin, ông lao động nghệ thuật một cách khắc nghiệt, với 

chính mình và với đoàn phim, đến mức trở thành nỗi ám ảnh của những người cộng tác. 
Đối với mỗi cảnh phim, Chaplin không ngần ngại quay đi quay lại tới cả chục lần, và khi 

phim đã đóng máy, Chaplin lại không mệt mỏi biên tập đi, biên tập lại cho tới tận sát thời 
điểm phim ra rạp… 

Đối với một diễn viên hài - người luôn mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả, nếu 
để lộ khía cạnh khắc nghiệt, đáng sợ của mình, sự nghiệp “gây cười” sẽ bị ảnh hưởng 

nặng nề. Vì vậy, Chaplin đã bằng mọi cách giấu kín cuộc sống phía sau màn ảnh. 
 

Chaplin không cho phép phóng viên, thợ ảnh, được xuất hiện trên phim trường của ông. 

Chỉ có những người bạn nhiếp ảnh gia được ông tin cậy mới được phép mang máy ảnh tới 
phim trường bởi ông hiểu họ sẽ biết phải làm gì với những góc máy và sẽ không ba hoa, 

nhiều lời. 
 

Dù Chaplin có viết tự truyện, nhưng ông đề cập rất ít tới quá trình thực hiện các bộ phim 
kinh điển của mình. Chaplin đã cố gắng phong tỏa những thông tin bất lợi, nhưng một khi 

đã vươn tới đẳng cấp của ngôi sao quốc tế, việc đó gần như bất khả thi. 
  

Trong phim “City Lights” (1931), có một cảnh nhân vật “The Tramp” lần đầu gặp cô gái 
mù đứng bán hoa trên phố, Chaplin đã yêu cầu nữ diễn viên đóng cặp với mình đóng đi 

đóng lại cảnh này tới 360 lần trong ròng rã 10 tháng. 
 

Ban đầu, Chaplin dự định hoàn tất việc quay phim “City Lights” trong vài tuần nhưng rồi 
cuối cùng, ông đã thực hiện bộ phim trong 179 ngày kéo dài từ năm 1928 đến 1930 một 

cách không liên tục. “City Lights” là bộ phim quay lâu nhất trong sự nghiệp của Chaplin 

Trong phim “The Gold Rush” (1925), khi “The Tramp” và một anh bạn (nam diễn viên 
Mach Swain thủ vai) bị kẹt vì bão tuyết trong hành trình đào vàng, họ đã buộc phải ăn 



giày chống đói. Chaplin yêu cầu cả mình và bạn diễn đều phải… ăn giày. Một người thợ 
chuyên làm bánh mứt kẹo được đặt hàng thực hiện 20 đôi giày làm bằng cam thảo. 

 
Để thực hiện cảnh này, Chaplin yêu cầu quay đi quay lại 64 lần. Bản thân Chaplin về sau 

nghĩ lại vẫn cảm thấy tội nghiệp cho nam diễn viên Mach Swain: “Ông ấy bị tiêu chảy 
trong 2 ngày quay cuối và đã rên lên: Tôi không thể ăn thêm bất kỳ cái giày chết tiệt nào 

nữa đâu”. 
 

Ý tưởng của Chaplin là Brando sẽ nhại theo lối diễn xuất của mình, nhưng đối với một cá 
tính diễn xuất như Brando, yêu cầu như vậy không khác nào đánh đố. “Brando rõ ràng 

không phù hợp với vai diễn đã nhận, Brando và Chaplin liên tục đối đầu. Ngày qua ngày, 
không khí trên phim trường càng trở nên căng thẳng” - nữ diễn viên Sophia Loren từng 

chia sẻ. 
 

Nhớ lại kỷ niệm đóng phim chung với “vua hề”, Brando từng nói: “Chaplin không phải là 
người phù hợp để làm đạo diễn. Ông ấy là một tài năng đáng nể nhưng là một con người 

quái vật”. 

  
Tuy là một con người khắc nghiệt trên phim trường nhưng trong những giờ nghỉ giải lao, 

dù rất mệt mỏi, Chaplin vẫn luôn “tấu hài” phục vụ cho đoàn phim và những trẻ em nghèo 
háo hức “lân la” quanh phim trường. Có lẽ đó là cách “vua hề” đền bù cho những lúc căng 

thẳng với đoàn phim. 

 
Một điều lạ là Chaplin làm việc rất suôn sẻ với trẻ em, như với cậu bé Jackie Coogan xuất 

hiện trong phim “The Kid” (1921). Lý giải về điều này, Chaplin cho rằng: “Những đứa trẻ 
có thể đóng đi đóng lại một cảnh mà không mất đi sự vui vẻ, hứng thú. Tôi đã thấy những 

em bé diễn một cảnh tới cả chục lần nhưng sự chú tâm và niềm háo hức vẫn còn nguyên 

vẹn”. 
  

Chaplin sinh ra trong nghèo khó ở London, Anh năm 1889. Mẹ ông không có nghề nghiệp 
ổn định và đã có lúc mấy mẹ con phải sống vất vưởng trên hè phố. Mẹ của Chaplin có 

cuộc sống khá rắc rối, bà có ba người con với… ba người đàn ông, từng phải ra vào trại 
tâm thần và cuối cùng phải đưa các con vào trại tế bần 

Nói về tuổi thơ của mình, Charlie Chaplin chia sẻ: “Nếu ai muốn đong đếm hàm lượng đạo 
đức trong gia đình tôi bằng cách đem áp dụng những chuẩn mực thông thường, điều đó 

sẽ sai lầm giống như đem nhiệt kế nhúng vào nồi nước sôi”. 
 

Tuổi thơ của Chaplin bị ông coi như đã kết thúc từ năm lên 7, khi đó, ông phải vào trại tế 
bần. Thực tế, đây là cú sốc mà không bao giờ Chaplin có thể vượt qua: “Tôi hầu như 

chẳng bao giờ biết thế nào là khủng hoảng bởi tôi đã luôn sống trong khủng hoảng từ khi 
còn là một cậu bé. Tôi tự cho phép mình thoát ra khỏi mọi rắc rối bằng cách lãng quên 

chúng”. 

Ngay từ nhỏ, Chaplin đã bắt đầu tham gia biểu diễn trong những vở kịch vui để kiếm 
sống. Năm 1910, chàng thanh niên Chaplin cùng đoàn kịch có chuyến lưu diễn đầu tiên 

sang Mỹ. Khi thuyền sắp tới Mỹ, tất cả mọi người đều lên boong để được nhìn thấy nước 
Mỹ từ xa. 

 
Khi đó, Chaplin một chân ghếch lên thanh chắn an toàn, hai tay dang rộng và tuyên bố: 



“Nước Mỹ, ta tới đây để chinh phục! Tất cả đàn ông, phụ nữ, trẻ nhỏ rồi sẽ phải nhắc tới 
tên ta!”. Sau này, giây phút “tiên đoán” của Chaplin đã được nam diễn viên hài Stan 

Laurel - một đồng nghiệp cùng có mặt trên boong tàu lúc đó - kể lại. 
 

Ngay năm sau, ở tuổi 25, vận may bắt đầu mỉm cười với Chaplin khi nhân vật “The Tramp” 
ra đời và được khán giả Mỹ yêu mến. Một thập kỷ sau, Chaplin đã trở thành người giàu 

có, nổi tiếng và thế lực ở Hollywood. Cho tới giờ, Chaplin vẫn được coi là “kỳ quan của 
điện ảnh”. Ông tin vào sự hoàn hảo và mỗi bộ phim của Chaplin đều là bằng chứng của 

tài năng. 
  

Chaplin từng chia sẻ nửa đùa nửa thật rằng: “Khi lần đầu tiên nhìn thấy Hitler, tôi đã nghĩ 
ông ta sao chép hình ảnh của tôi, lợi dụng thành công của tôi”. Đối với Đức Quốc xã, 

Chaplin là cái gai trong mắt, phim của Chaplin bị cấm lưu hành. 
 

Khi căng thẳng gia tăng ở Châu Âu, Chaplin nảy ra ý tưởng rằng sự tương đồng giữa “The 
Tramp” và Hitler về mặt ngoại hình sẽ là một cơ hội để đả kích trùm Phát-xít. Bộ phim đã 

khiến các đối tác của Chaplin lo lắng vì động chạm quá sâu vào chính trị. Chỉ tới khi Tổng 

thống Mỹ Roosevelt “bật đèn xanh” cho Chaplin, bộ phim “The Great Dictator” mới được 
xúc tiến. 

Sau khi nhận được sự ủng hộ của Tổng thống, “The Great Dictator” (1940) được xúc tiến 
thực hiện hoàn toàn bằng tiền của Chaplin. Đức Quốc xã gọi đây là “bộ phim chống Đức 

một cách hốt hoảng” bởi thoạt tiên phim bị “ế” khi ra rạp. Tuy vậy, càng về sau, phim 
càng trở nên ăn khách, đặc biệt ở thời điểm sau khi Thế chiến II kết thúc. 

Phim cũng đánh dấu mốc quan trọng đối với Chaplin. Đây là bộ phim đầu tiên Chaplin có 
sử dụng lời thoại, trước đây, nhân vật của ông chỉ im lặng “tấu hài”. Đồng thời, đây cũng 

là lần cuối cùng “The Tramp” xuất hiện trên màn ảnh và là thành công sau chót của nhân 
vật này. 

 
3 cuộc hôn nhân bi kịch 

Trong cuộc đời mình, Chaplin trải qua 4 cuộc hôn nhân. 3 cuộc hôn nhân tan vỡ là 3 cơn 
ác mộng đối với những người trong cuộc. Chaplin luôn bị những người phụ nữ buộc tội là 

độc ác, tàn nhẫn, hành hạ họ về tâm lý và đôi khi còn khá bạo lực. Người vợ đầu của 

Chaplin từng nói về ông rằng: “Chaplin là một thiên tài, và một thiên tài thì không bao 
giờ nên kết hôn”. 

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Chaplin “xảy đến” vì bạn gái ông giả vờ có bầu. Cuộc hôn 
nhân thứ hai cũng khởi đầu vì một… “tai nạn” tương tự. Cuộc hôn nhân thứ ba tan vỡ vì 

vợ ông không chịu nổi tính cách áp đặt của chồng. 
Khi hai cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Chaplin đã bị vợ cũ bóc mẽ. Đối với người có thói quen 

phong tỏa mọi thông tin bất lợi như Chaplin, đây là cú sốc khó vượt qua, ông đã suýt tự 
tử nhưng được ngăn cản kịp thời. Trải qua 3 lần đổ vỡ, ở cuộc hôn nhân thứ 4, Chaplin 

cuối cùng đã may mắn tìm thấy hạnh phúc đích thực. 
 

Let's enjoy Charlot's movies. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=n_1apYo6-Ow&list=RDpbADKnTCCyI  
 
Charlie Chaplin - Trích The Circus: The Lion's Cage   
Charlie Chaplin - Trích The Circus: Mirror Maze  

https://www.youtube.com/watch?v=n_1apYo6-Ow&list=RDpbADKnTCCyI
https://www.youtube.com/watch?v=MVo_orLAmag
http://www.youtube.com/watch?v=pbADKnTCCyI


Charlie Chaplin - Caught In A Rain - 1914 
Charlie Chaplin - His Prehistoric Past - 1914 
Charlie Chaplin - Between Showers - 1914 
Charlie Chaplin - The Masquerader - 1914 
Charlie Chaplin - The Face on the Bar Room Floor - 1914 
Charlie Chaplin - The Bank- 1915 
Charlie Chaplin - The Champion - 1915 
Charlie Chaplin - The Tramp - 1915 
Charlie Chaplin - In the Park - 1915 
Charlie Chaplin - His new job - 1915 
Charlie Chaplin - A Night in the Show - 1915  
Charlie Chaplin - A Night Out - 1915 
Charlie Chaplin - The Pawnshop - 1916 
Charlie Chaplin - The Count - 1916 
Charlie Chaplin - One A.M. - 1916 
Charlie Chaplin - The Rink - 1916 
Charlie Chaplin - Police - 1916 
Charlie Chaplin - The Vagabond - 1916 
Charlie Chaplin - Burlesque on Carmen - 1916 
Charlie Chaplin - The Adventurer - 1917 
Charlie Chaplin - The Cure - 1917 
Charlie Chaplin - The Fireman - 1917 
Charlie Chaplin - The Immigrant - 1917 
Charlie Chaplin - Easy Street - 1917 
Charlie Chaplin - Triple Trouble - 1918 
Charlie Chaplin - Shoulder Arms - 1918 
Charlie Chaplin - Sunnyside - 1919 
Charlie Chaplin - A Days Pleasure - 1919 
Charlie Chaplin: The Kid -1921 
Charlie Chaplin - The Idle Class - 1921 
Charlie Chaplin - Pay Day - 1922 
Charlie Chaplin - The Circus - 1928 
Charlie Chaplin in the City Lights - 1931 
Charlie Chaplin - The Boxing Match - 1931 
Charlie Chaplin - Modern Times - Full HD Movie - 1936 
Charlie Chaplin Festival - 1938 
Charlie Chaplin - The Great Dictator - 1940 
Charlie Chaplin - The Gold Rush - 1942 
Charlie Chaplin - Guest in the house- 1944 

 

 

 

 

http://vietsciences.free.fr/design/%3ca%20target=
http://www.youtube.com/watch?v=AryzpIzoGQo
http://www.youtube.com/watch?v=Xg6LW6NOyq8
http://www.youtube.com/watch?v=Xj0J5cxhG90
http://www.youtube.com/watch?v=Abrljy192HM
http://www.youtube.com/watch?v=ZPs-QKbkIPU
http://www.youtube.com/watch?v=cl5WvTrASS8
http://www.youtube.com/watch?v=p-pGMxPS770
http://www.youtube.com/watch?v=JF6fCPOirb0
http://www.youtube.com/watch?v=CfQKhFP9Tdg
http://www.youtube.com/watch?v=BwqvF-24JWc
http://www.youtube.com/watch?v=zBMC3jaQCBI
http://www.youtube.com/watch?v=3m28EUqH7mI
http://www.youtube.com/watch?v=f88_yWBsYNc
http://www.youtube.com/watch?v=8hlFsUKMJCg
http://www.youtube.com/watch?v=p46dv5yqGCY
http://www.youtube.com/watch?v=u0IU8uQniX8
http://www.youtube.com/watch?v=qNdJxB2gCvw
http://www.youtube.com/watch?v=TGBPLmhG1NI
http://www.youtube.com/watch?v=x_aJVs6qysE
http://www.youtube.com/watch?v=LOjkhDYjgNo
http://www.youtube.com/watch?v=k4RAYOilb3U
http://www.youtube.com/watch?v=7P6OpvgY1KE
http://www.youtube.com/watch?v=eLF-aLPwfrg
http://www.youtube.com/watch?v=jhsRuTFFf5w
http://www.youtube.com/watch?v=SbQO53oj4zI
http://www.youtube.com/watch?v=EZSza0MhLHY
http://www.youtube.com/watch?v=fF6M7eqGQUk
http://www.youtube.com/watch?v=b7q9hTRcJYQ
http://www.youtube.com/watch?v=sXTPFy4qO00
http://www.youtube.com/watch?v=iwMKUVlTJUg
http://www.youtube.com/watch?v=vPbXlsf5zzc
http://www.youtube.com/watch?v=-5uS7ZHCD2Q
http://www.youtube.com/watch?v=bWwrQY3QIqs
http://www.youtube.com/watch?v=_jLHVT0-GgM
http://www.youtube.com/watch?v=Y-mxzp3KVWw
http://www.youtube.com/watch?v=wYDf_Y_f5HM
http://www.youtube.com/watch?v=ZrqpsYK2rBI
http://www.youtube.com/watch?v=SHPGqYp-OmQ

