Charlie Chaplin
(16.4.1889 - 25.12.1977 )


Když se řekne slovo komik, asi každý z nás si vybaví štíhleho, malého muže s buřinkou na hlavě a Hitlerovským knírkem. Podmalované oči a srandovní chůzí.  Ano je to právě Charlie Chaplin ( Čárlí Čeplin )král komiku. I když rozesmíval lidi nebyl jeho život moc veselí a tak se o něm dá říct že to byl vlastně smutný klaun.


 Charles Spencer Chaplin: Neobyčejný herec, režisér a scénárista – jeden z nejslavnějších světových filmových tvůrců. Chaplin byl považován za nejtvořivější osobnost téže doby. Pracoval na svých filmech od námětů až po režii, skládal hudbu a zvuky k němým filmům a sám hrál hlavní role.


samotář Charlie

Charles se narodil 16. dubna 1889 v Londýně. I přesto, že oba jeho rodiče byli varietní umělci, prožíval své dětství společně se svým nevlastním bratrem Sydneyem v chudobě a bídě. Krátce po Charlieho narození je otec kvůli svému alkoholismu a nedostatku odpovědnosti opustil a oba chlapci vyrůstali pouze s matkou. Charlie se na ni velmi upnul a stal se z něj uzavřený samotář. Nedokázal a ani nechtěl komunikovat s ostatními dětmi a do společnosti chodil velmi zřídka. Charlie byl nemluva a měl malé sebevědomí. Ale ani ho ve snu nenapadlo že se to za nějaký ten čas změní.

Charlieho první vystoupení

První zlom nastal, když Charlie dovršil pět let. Jeho matka měla vystupovat, ale selhal jí hlas. Proto ji malý Charlie musel zastoupit. Jeho bezprostřednost se publiku velmi zalíbila a nadšeně házeli na podium peníze. Charlie byl potěšen a od té doby si tímto způsobem občas přivydělával. Bohužel, ani to mu nepomohlo k normálnímu životu a oba bratři Cheplinové byli umístěni do Hanwellské školy pro sirotky a chudé, kde získali základní vzdělání. Jediné, které se jim za celý život dostalo. Hannah sama odešla do londýnského chudobince. Oba bratry si na nějaký čas vzal otec, ovšem ten ve svých 38 letech zemřel na otravu alkoholem. A tak se opět vrátili k matce, která se však o ně nedokázala postarat a skončila v blázinci. Proto se rozhodl Charlie živit jediným způsobem, který mu byl blízký – rozesmíváním lidí.

Charlie komikem

 V sedmnácti letech se Charlie rozhodl cestovat po Americe a živit se jak se dá. Když jednou přijel do Holywoodu byl na tom finančně skutečně špatně a málem se z něj stal bezdomovec, všiml si jeho komediálního talentu zástupce společnosti Keyston Film Company Freder Karnor a podepsal s ním smlouvu. Všiml si ho prý tak, že hledal herce do hlavní role němé grotesky. Herec který měl roli hrát dal výpověď. Když mu chtěl Charlie podat ruku zakopl o kufr a zchodil scénář který byl na malém skládacím stolku. Když se zvedal groteskně se otřepal a to už Feder věděl že je to ten pravý komik kterého hledá. Aby mu dodal ještě větší komičnost, nechal mu nalepit umělý knírek, podmaloval oči a vybělil mu tvář. Navlékl ho do vytahaných kalhot a nadmíru velkých bot. Na hlavu buřinku a do ruky bambusovou hůl. A tak se zrodila legenda Charlie Chaplin.
 Film se jmenoval Making a Love a když byl uveden do kin okamžitě odstartoval Chaplinovu kariéru. Charlie natočil dalším 35 němých grotesek které se divákum velice líbili. Charlieho sebevědomí konečně stoupalo vzhůru a Charlie vydělával velké peníze. Od počátečních honorářů v přepočtu 2400 Kč týdně se dostával na částky statisícové. Byl to takový staromódní mistr Bean. Charlie se stal nejlépe placeným hercem v Holywoodu. Zároveň byl prvním hercem, který v roce 1917 získal za film rovný milion dolarů. Pro lidi znamenal víc než jen uznávanou osobnost, stal se kulturním vzorem své doby.Byl uznávaný nejen jako tvůrce filmů, ale především jako člověk. Zůstal i nadále skromným a chápajícím mužem, rozuměl i prostému lidu a jeho mottem bylo brát život z té lepší stránky, protože všechno zlé je pro něco dobré. Pro jeho směšnou chůzi se mu začalo říkat tulák Charlie.

Charlieho lásky

Pro lidi byl Charlie pořád jen tím komikem a směšným chlápkem v buřince a směšnou chůzí. O jeho soukromém životě se toho už moc nedozvěděli. Velký talent, kterým Chaplin bezpochyby vynikal, uplatňoval pravděpodobně i v osobním životě. Charlie Chaplin byl celkem 4x ženatý a pokaždé si vybíral o hodně mladší ženy než byl on sám. jeho první ženou mu byla šestnáctiletá Mildred Harrisn. Po 5 letech se ale rozvedli.Z jejich vztahu se narodil syn Norman, který v dětském věku zemřel. To Chaplina velice poznamenalo a pro syna truchlil snad celí život. Druhou ženou byla o 19 let mladší Lita Greyová, která mu porodila dvě děti. I s ní se po dvou letech rozvedl. Třetí a bezdětné manželství prožil s devatenáctiletou Paulettou Godardovou (jemu už bylo v té době 44 let). Po 6 letech se rozvedli a Charlie se oženil naposledy s osmnáctiletou Oonou, dcerou dramatika Eugena Oneilla která s ním zůstala do konce jeho života. Celkem Charlie vychoval a zplodil 10 dětí.

,,Už nechci být tím tulákem. Chci mluvit k lidem"

Tuto větu řekl kdysi Charlie když vypukla 2 světová válka. Charlie byl celí život proti komunismu a nenáviděl Adolfa Hitlera. V té době se už němé scénky netočili a tak Charlie mohl ve filmech mluvit. V roce 1940 natočil Charlie ( scénář, režie, kamera, zvuk) film Velký diktátor který byl úmyslně nasměrován proti Adolfu Hitlerovi. To ale nacisty naštvalo a okolo Chaplina se stahovalo plno nepřátel. Film Velký diktátor byl sice směšný ale Chaplin tam v některých scénách mluvil vážně, což se divákům moc nelíbilo. ( vemte si třeba Silvestra Stellona jak poskakuje s medvídkem v ruce a má zelený trabant a představte si Rowana Atkinsona - Mr Bean s kulometem v ruce jak vraždí lidi a hraje si na Ramba no tak to by asi nešlo.) takže to nešlo ani u Chapliona. Charlie se nechal slyšet že ho už unavuje dál rozesmívat lidi když zuří válka, a že už na to ani nemá věk. Toto slovo dodržel a na place se už ve svém pověstém kostýmu neobjevil. Filmu se ale nepřestal věnovat. Pusobyl dále jako režisér, kameraman nebo scénárista.

"to není moje dítě!!! "

Rok po natočení Velkého diktátora byl Charlie předvolán k soudu. Jeho první bývalá žena Mildred Harrisnonová, ho obvinila za zneužití. Soudci ukázala dítě a řekla že Charlie Chaplin je jeho otcem. I když krevní zkoušky dopadli negativně ( znamená to že Chaplin není otec dítěte jak uváděla Mildret ) soud tomu nechtěl uvěřit a Charlie musel na dítě které ani není jeho, platit nemalé alimenty. Alimenty platil dokud dívce která měla být údajně jeho dcera nebylo 21 let.

Vyhoštění z Ameriky

Nad Charlim se začali stahovat mračna. Za poslední roky měl Chaplin jeden skandál za druhým, a lítal z jednoho prušvihu do druhého. i když slavil jeden filmoví úspěch za druhým. Největší skandální peckou v jeho životě bylo zřejmě vyhoštění z Ameriky. I když Charlie v Americe žil, nikdy se s ní neztotožnil. Nechtěl přijmout Americké občansvtí ( byl to Angličan ) a po krku mu neustále šli nacisté. V 50. letech byl zapsán na listinu podezřelých z protiamerické činnosti a ze spojenectví s komunisty a v roce 1952 mu byl přístup do Ameriky zamítnut úplně. Charlie musel opustit Ameriku jinak by šel bručet. Odstěhoval se tedy se svou rodinou do městečka Vevey ve Švýcarsku, kde si prožil bezstarostný život bez veškeré slávy, bohatství a kamer. Myslim že mu to vubec nechybělo.

Cenu Oscar za celoživotní dílo získává.... Charlie Chaplin!!!!!

V roce 1972 byl Charleimu opět přístup do Ameriky povolen. Směl tam Jenom proto že se udělovali ceny oscar a on byl nominovaný. A tak se ve svých 83 letech vrátil Chaplin do Ameriky, kde dostal Oscara za celoživotní dílo.  Charlie potom řekl že to byl jeho nejšťastější moment v jeho životě a že si už myslel že se na něj v Americe zapomělo. To se ale mýlil na něj se totiž nikdy nezapomene. Charlie se tedy vrátil zpět do Švícarska kde 25. 12. 1977 ve svých 88 letech umírá na mozkovou mrtvici. Jeho žena Oona svého manžela přežila o pouhých 14 let. Chaplin má hvězdu na chodníku slávy v Holywoodu.

sir Charlie Chaplin

Charlie dostal šlechtický titul. Udělila mu ho královna Viktorie která Cheplinovi grotesky milovala.

Vykradači hrobu

O rok později byli Chaplinovi ostatky ukradeny z rodinného hrobu Zloději chtěli získat peníze z pozůstalých, což se nezdařilo a tělo v rakvi bylo policií v květnu téhož roku nalezeno a vráceno.
Konečně tak může Charles Spencer Chaplin dostát klidu, který mu byl za jeho života mnohdy odpírán. I přes všechna příkoří, nevydařená manželství a falešná obvinění se Charlie stal idolem mnoha lidí.

Shrnutí

Charlie Chaplin je bezpochyby jeden z největších hercu, scénáristu a režiséru své doby. Od koho si asi myslíte že vznikl Mr Bean a nebo od koho dnes klauni převzali ty směšné buřinky a velké boty? Není to nikdo jiný než tulák Charlie který rozdával smích ale moc mu do smíchu nebylo. I přes tu všechnu slávu, bohatství a skandály zůstal Charlie skromný, otevřený ale především normální muž který měl problémové dětství a problémy s politikou. ( Vyhoštění z Ameriky ) Nikdy nedovolil aby mu sláva zatemnila mozek. A asi se už nikdy nevyškatulkuje s malého chlápka s buřinkou a bambusovou holí.  O Chaplinovi je natočený životopisný film ve kterém jsou použity i scénky z jeho filmu. Když jsem na ty jeho scénky koukala, i mě zacukali koutky a musela jsem se pousmát. Byl to opravdu komediální genius.

Život je pes. Ale žít je psina.... 
( Charlie Chaplin )
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Buřinka,knírek a hůl. Charlie Chaplin a jeho tulák.
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Charlie v civilu. Poznali by jste ho?
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Už starší Charlie se svou poslední manželkou Oonou








