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Michael Corleone, bi kịch của một anh hùng. 
 

 
Figure 1. Michael Corleone, mặt mũi đầy thư sinh. 

tonphi2021@gmail.com 

Tiếp theo kỳ trước, hôm nay chúng tôi phân tích về gia đình Corleone. Thế hệ thứ 

nhất, ông bố Vito Corleone di cư từ Ý sang Mỹ. Thế hệ thứ hai, cậu con trai thứ ba 

(trong nguyên tác thì là con thứ út), Michael Corleone, cậu con trai này rất đặc biệt. 

Giới phê bình gọi Michael Corleone là tragic hero, bi kịch anh hùng. Không như hai 

người anh lớn sống với bố lúc bố thuở hàn vi, Mike sống với bố khi bố mẹ đã giàu 

có. Cậu được cả gia đình ưu tiên cho hưởng nền giáo dục Mỹ. Nói chung mọi thứ 

được sửa soạn sẵn để Mike làm một trí thức giàu có trong xã hội. Bỗng tai họa ập 

xuống. Lúc ông bố Vito Corleone bị ám sát hụt, các anh trai đưa Michael ra điều 

đình với phe địch, cũng là một băng xã hội đen khác . Các anh em sắp xếp để Michael 

trả thù cho bố. Trong bữa ăn tối với ông cảnh sát trưởng New York và tên trùm buôn 

ma túy ám sát hụt bố mình, Michael rút súng ra bắn chết cả hai.  Sau vụ đó, Michael 

phải rời Mỹ ngay lập tức và đi trốn. Trốn ở đâu an toàn nhất? Các anh em đưa cậu 
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rời Mỹ, về lại đảo Sicily bên Ý, nơi các tay chân của bố đợi sẵn để bao bọc cậu. Các 

anh ở lại Mỹ, chăm sóc cho bố.  

Đây là gương mặt của người cha Vito Corleone khi nghe các con lớn báo tin thằng 

con nhỏ là Michael Corleone giết cảnh sát trưởng New York: 

 

Hai thằng con đầu cũng giết người, ông có nói gì đâu. Thằng con thứ ba giết người, 

ông lắc đầu ngao ngán. Tại sao ông bố lại muộn phiền như vậy?   

Thứ nhất, tìm về nguyên ủy vấn đề. Trong 4 đứa con, Michael là đứa được ông bố 

đặt nhiều kỳ vọng nhất. Mặt mũi thanh tú, thư sinh. Khi đứa con trai đi học đại học, 

ông tưởng đã xong. Ông trùm xã hội đen Mỹ không muốn con trai tiếp tục con đường 

của mình, ông muốn nó thành một thượng nghị sỹ. Đời thường xảy ra điều mà ta sợ. 

Nó vẫn lại tiếp tục nghề mà phải giết người, nghề mà ông muốn nó tránh khỏi, như 

vết xe đổ của cuộc đời ông.  

Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Cậu sinh viên đăng ký đi lính. Năm 1945, Mike, 

người hùng trở về từ cuộc chiến dắt theo cô bạn gái tên là Kay (viết tắt của Catherine) 

dự đám cưới của cô em út tên là Connie. Chồng của Connie, tên là Carlo, phản bội 

gia đình Corleone. Michael đứng trước lựa chọn khó khăn: nếu không giết Carlo thì 

không thắt chặt được kỷ luật trong gia đình Corleone. Còn nếu giết Carlo, thì đây là 

trường hợp anh vợ giết chết em rể. Lúc này ông bố đã chết. Mike quyết định giết 
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thằng em rể thật. Cô em gái Connie căm hờn ông anh Michael suốt những năm sau 

đó. Cô cố tình sống như con đĩ, mục đích là để cho anh trông thấy, để khiến anh dằn 

vặt, đau lòng, để trả thù ông anh Michael đã giết chồng của cô. 

Lúc trốn ở  Ý, Michael đi đâu cũng có 2 cận vệ. Trong một lần đi chơi trên cánh 

đồng, 3 chàng trai trông thấy một toán các cô gái đang đi hái hoa. Trong lần đó, 

Michael trông thấy một cô gái thật đẹp, mặc áo tím. Cậu hỏi ra nhà cô gái, và đến 

nói chuyện với ông bố cô gái. Tên cô gái là Appolonia Đám cưới tổ chức sau đó. 

(Vậy thì Kay ở Mỹ thì sao?) Michael và Apolonia sống được với nhau hạnh phúc. 

Một lần, lúc cô vợ nổ ga để lái xe, thì chiếc xe nổ tung. Kẻ thù đã lần ra nơi ở của 

Michael, và mua chuộc 1 trong 2 tên cận vệ, đặt bom trong xe để giết cậu. Chẳng 

may, không giết được Mike mà giết phải cô vợ. Đây có thể được coi là bi kịch lớn 

trong đời Michael. 

Michael rời Ý về lại Mỹ, tìm lại Kay. Kay đang dạy trẻ trong trường tiểu học. 

Michael và Kay sau đó kết hôn. Michael hứa với Kay rằng, 4 năm nữa, nhà Corleone 

sẽ trở nên hoàn toàn hợp pháp. Những năm sau, anh không hoàn thành được lời hứa 

đó. Kay thì rất nhẫn nhịn một gia đình chồng mà ai làm dâu cũng nơm nớp sợ bị 

bắn.  Nhưng anh hùng thì phải đi bước tịch liêu. Michael càng ngày càng khó ra hợp 

pháp, tức là phải thất hứa với Kay. Michael vào phòng, vợ nằm trên giường, chuẩn 

bị đi ngủ thì súng nổ hai bên cửa sổ. Cả đời Kay làm vợ Michael trong bất an, sợ 

hãi. Cô quyết định bỏ Mike.  

  

Vì vậy, Kay phá thai, đứa con trai của Michael. Cô nói với Michael rằng, cô làm như 

vậy, vì biết chắc chắn truyền thống Sicily-nguyên quán của gia đình Michael-không 

chấp nhận chuyện này. Michael tát cho Kay hai cái trời giáng. Chỉ có cô giáo mới 

dám phá thai, dân thường không dám. Hai người chia tay. Sau này, có lần Kay về 

thăm các con. Michael đuổi cô về. 

Sau này, Michael không kết hôn nữa. Có lẽ anh chiêm nghiệm nhiều về số phận. 

Người vợ thứ nhất thì bị đánh bom chết. Người vợ thứ hai thì bỏ đi. Nếu anh có lấy 

vợ thứ ba nữa thì cũng như vậy. Cho nên, Michael không kết hôn thêm, sống vậy 

đến hết đời. 

So sánh về hai đời xã hội đen Mỹ, thế hệ bố và thế hệ con.  Ông bố Vito và cậu con 

Michael, ai giỏi hơn ai? Ông bố thông minh hơn. Ông bố duy trì được một nền thống 

nhất tinh thần trong tổ chức của mình, và hài hòa với những người sống xung quanh. 
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Cậu con trai  Michael giải quyết được nhiều mâu thuẫn. nhưng hễ chặt được đầu một 

mâu thuẫn này lại nảy ra hai mâu thuẫn khác. Vì vậy cuộc đời cậu chỉ là chữa những 

đám cháy liên tiếp, không có điểm dừng. Lúc ông bố còn lãnh đạo gia đình thì không 

xảy ra những đám cháy. Từ một cậu sinh viên đẹp trai phong nhã, trở thành bố già 

của đám sát thủ giết người dứt điểm nhanh gọn lẹ, hành trình chỉ có chục năm chưa 

đầy. Ai nấy đều thương cho Michael. 

Người nhát gan thường thích xem phim kinh dị (phim ma). Người hiền lành thì thích 

xem phim xã hội đen. Xã hội đen Ý tổ chức chặt chẽ nhất. Quản trị một tổ chức xã 

hội đen là cả một khoa học. ‘’Khoa học, là cái người cha dạy con. Kỹ thuật, là cái 

con dạy cha ‘’ ( La science, c’est ce que le père enseigne à son fils. La technologie, 

c’est ce que le fils enseigne à son père )- Michel Serres, triết gia Pháp mới qua đời 

viết. Con cái đời sau thường giỏi kỹ thuật và mấy tài lẻ hơn ông cha, nhưng triết lý 

và tư tưởng không đặc sặc bằng thế hệ đi trước. Vì cậu con Mike không có khoa học 

quản trị nên tổ chức của gia đình dần đi vào bế tắc. 

Khi viết bài phân tích gia đình bố già Corleone, tôi tình cờ nhận được thư từ một 

ông giáo sư luật người Mỹ gốc Việt. Ông đã học về sân khấu và điện ảnh tại New 

York City (1983) , đã xem nhiều lần phim “Godfather” nhiều lần, được phân tích, 

đánh giá rất sâu do một giáo sư uyên bác về sân khấu và điện ảnh (Hofstra 

University/New York University), đã sống tại New York City gần 7 năm, đọc, nghe, 

thấy không biết bao sự kiện liên quan đến hoạt động của Mafia tại New York City; 

đã đối đầu nhiều với giới Mafia; đã đi ngang qua lại nhiều lần trong đặc khu Mafia, 

và theo dõi khá nhiều những vụ án liên quan đến trùm Mafia thực sự, và đã sống rất 

gần với những vụ thanh toán giữa những bộ tộc Mafia tại NYC; cụ thể là vụ ám sát 

bố già Paul Gambino, do đệ tử của John Gotti…Đồng ý rằng câu chuyện Godfather 

xoay quanh bố con Vito Corleone và Michael Corleone là hư cấu, nhưng nó phải 

được xây dựng trên nền tảng một câu chuyện có thật, phần thêm thắt là nhành lá của 

văn chương. 

Nói chung, sau 7 năm sống và hụp lặn trong thế giới huyền bí của New York City, 

ông khám phá ra muôn vàn cái tuyệt vời, hấp dẫn, hấp lực, lôi cuốn, huyền ảo không 

thôi của khối óc tò mò và thèm khát khám phá của riêng mình trong những năm vùi 

đầu, đam về vào thế giới sân khấu và điện ảnh tại thành phố không hề ngủ, New 

York City.Với kiến thức và kinh nghiệm sống rất gần những gì miêu tả trong phim 

Godfather, ắt cần phải cả trăm trang ông mới viết hết. Viết một cách chính xác, khoa 

học và trích dẫn với những chứng cứ lịch sử và khoa học. 

Ảnh: Michael Corleone, vừa mới qua tuổi sinh viên, khoảng năm 26 tuổi. 
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Quảng cáo 

3 BÌNH LUẬN VỀ  “MICHAEL CORLEONE, BI K ỊCH 
CỦA MỘT ANH HÙNG.”  

1. Phạm Đình Bá 

10 THÁNG TƯ 2020 LÚC 9:37 SÁNG SỬA 

Một số chi tiết về bài nầy cần coi lại. 
“Cô cố tình sống như con đĩ,” – điểm nầy có phần quá lố vì hành vi của Connie 
không có gì quá đáng theo tôi nhớ. 

“Vito và Michael ai giỏi hơn? Ông bố thông minh hơn. Ông bố duy trì được một 
nền thống nhất tinh thần trong tổ chức của mình, và hài hòa với những người 
sống xung quanh. Cậu con trai Michael giải quyết được nhiều mâu thuẫn nhưng 
hễ chặt được đầu một mâu thuẫn này lại nảy ra hai mâu thuẫn khác. Vì vậy cuộc 
đời cậu chỉ là chữa những đám cháy liên tiếp, không có điểm dừng.” – Vito và 

https://saigonpick.com/2020/04/10/michael-corleone-bi-kich-cua-mot-anh-hung/#comment-715
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/715


Page 8 of 30 
 

Page 8 of 30 
 

Michael sống trong hai thời kỳ rất khác nhau. Trong thời Michael, ma túy trở 
thành cách làm ăn và mức độ tội phạm tăng lên rất mạnh, cách Mafia làm việc 
thời Vito không tương ứng nữa. Michael và Tom nhận ra rằng các làm ăn của 
mafia không thể kéo dài. Họ cũng nhận ra rằng họ phải ở trong thế mạnh để 
rút lui khỏi New York sang Nevada, Las Vegas. Bởi vậy, Vito mới dàn dựng 
đường lối trả thù trong nhẫn nhục. Cả hai sắp xếp và họ biết các cánh khác sẽ 
tấn công Michael khi Vito chết. Michael che dấu nội lực cho đến khi Vito chết 
mới quật ngược lại các cánh khác khi các cánh nầy không thể ngờ được. Chiến 
thuật nầy không phải là mới mẻ gì. Khổng Minh cũng dùng chước nầy trong 
Tam Quốc Chí nếu tác giả muốn so sánh (tôi nghĩ như vậy). 

“Vì vậy, Kay phá thai, đứa con trai của Michael.” – tôi nhớ không lầm thì điều 
nầy không có trong truyện. Kay không phá thai – có thể chỉ là đối thoại mà thôi 
chứ không có xảy ra. 

“Sau này, có lần Kay về thăm các con. Michael đuổi cô về.” – không có điều nầy 
trong truyện, nếu tôi nhớ không lầm. Kay đem con về nhà bố mẹ cô ấy. Sau nầy 
Tom lên giải thích thì Kay mới trở lại với Michael. Tom cũng rất khéo léo khi từ 
từ mà tiết lộ các bí mật của Michael, như kiểu “…, giải định như Michael không 
làm như vậy, thì các con của Kay đã trở thành con mồ côi, tuy vậy nếu Kay nói 
Tom nói như vậy với Michael, Tom sẽ không nhận mình đã nói về các điểm 
nầy”. 

“Người vợ thứ hai thì bỏ đi. Nếu anh có lấy vợ thứ ba nữa thì cũng như vậy. Cho 
nên, Michael không kết hôn thêm, sống vậy đến hết đời.” – Các điều nầy không 
có trong sách. Kay sau nầy trở về và Michael và Kay dời ra ở Las Vegas. 

Đóng góp chung: Lối làm việc của Mafia là tàn bạo cho thành viên của họ, phá 
hủy đời sống ở Sicily và ở các nơi có người Ý định cư (Mỹ, Gia Nã Đại), gây nên 
bất công cho những người làm ăn nhỏ mà muốn làm ăn lương thiện. Đại đa số 
người Ý không muốn dính dáng gì với Mafia, nhất là khi họ đã rất thành công 
trong mọi lãnh vực ở Mỹ và Canada, trong phim trường, khoa học (nhất là y 
học), âm nhạc, tiểu thương và thể thao. My Italian friends hate organized crime. 
Đúng vậy, Mafia chỉ là từ cho xã hội đen – chẳng có gì hay cả! 

Nếu bạn muốn đọc và học hỏi về chiến thuật và chiến lược trong các xung đột 
trong lịch sử, đọc thêm Tam Quóc Chí, Đông Châu Liệt Quốc, và các chiến lược 
gia sau đây 

Top 10 East Asian Military Commanders 
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Tokugawa Ieyasu. Japan, 1543-1616. 
Lê Lợi. Vietnam, 1345/1385?-1433. 
Eulji Mundeok. Korea, Mid-6th century-After 618. 
Han Shizhong. China, 1089-1151. 
Tōgō Heihachirō Japan, 1848-1934. 
Kwon Yul. Korea, 1537-1599. 
Nguyễn Huệ Vietnam, 1753-1792. 
Sun Tzu. China, 544 BC- 496 BC. 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Phạm Đình Bá 

10 THÁNG TƯ 2020 LÚC 9:58 SÁNG SỬA 

Tôi chưa có giờ đọc và xin hỏi các bạn đọc có ai đọc các cuốn nầy chưa? 
Nhạc sĩ Vũ Thanh vừa chính thức ra ra mắt hai bộ tiểu thuyết lịch sử “Én liệng 
truông mây” và “Nhất thống sơn hà”, thuộc trường thiên tiểu thuyết Tây Sơn 
Tam Kiệt – bộ tiểu thuyết được kỳ vọng sẽ mang tới cho độc giả một cái nhìn 
toàn cảnh, toàn diện về triều đại Tây Sơn từ chỗ manh nha đến lúc suy tàn. 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. nguoisanjose.wordpress.com 

https://saigonpick.com/2020/04/10/michael-corleone-bi-kich-cua-mot-anh-hung/?replytocom=715#respond
https://saigonpick.com/2020/04/10/michael-corleone-bi-kich-cua-mot-anh-hung/#comment-716
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/716
https://saigonpick.com/2020/04/10/michael-corleone-bi-kich-cua-mot-anh-hung/?replytocom=716#respond
http://nguoisanjose.wordpress.com/
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11 THÁNG TƯ 2020 LÚC 2:07 SÁNG SỬA 

Mario Puzo là nhà văn vô-danh, sống thiếu-thốn đủ thứ. 
Mafia đã tìm đến cung-cấp tiền sanh-hoạt hàng ngày và tài-liệu đễ Puzo viết 
quyển Bố Già. 
Như vậy, Mafia là nhà đầu tư. 
Không có tài-liệu của Mafia, khó có ai viết được, viết tầm bậy thì sợ Mafia 
trừng-phạt. 
Sau khi quyển sách phát-hành, Mario Puzo trỡ thành triệu phú. 
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Bố Già (God Father): Phân tích vụ án giết 
người của Vito Corleone. 
Trong những ngày này, người ta nhớ nhiều về tiểu thuyết Bố già của nhà văn Ý 

Mario Puzo. Trong tiểu thuyết đã được chuyển thể thành phim ấy, nhân vật đời đầu 

là Vito Corleone (phiên âm tiếng Việt là Vítô Cọtlêônné), nghĩa là Vito đến từ đảo 

Corle. Cuốn sách của Mario Puzzo (spelling?) và cuốn phim nầy làm cho nhiều thế 

hệ rất thích thú, hấp dẫn và có phần mê hoặc về đời sống của nhóm Mafia cho đến 

ngay cả một số trong thế hệ lớn lên bây giờ. 

Chuyện kể về đám dân châu Âu di cư sang Mỹ. Trong đó có cậu bé Vito Corleone 

một mình sang Mỹ, 9 tuổi. Cậu chạy trốn sự truy đuổi của một trùm maphia Ý, người 

đã giết cha, anh trai, rồi đến cả mẹ cậu. 

 
Figure 2. Vito Corleone, 9 tuổi, lúc chạy nạn từ Ý sang Mỹ. 

Cậu bé Vito Corleone lấy vợ từ năm 15 tuổi. Lúc thanh niên, cậu vào làm trong một 

hiệu bánh. Trùm bảo kê đến thăm cửa hàng, bắt chủ tiệm bánh phải nộp phí bảo kê. 

Tên trùm bảo với chủ tiệm bánh, rằng phải đuổi việc người thợ bánh Vito Corleone, 

để nhường chỗ cho một đứa cháu của tên trùm đang thất nghiệp. 
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Figure 3. Người thợ làm bánh Vito Corleone (lúc đã kết hôn). 

Chủ tiệm bánh nói với Vito. Cậu nói rằng rất thông cảm với chủ tiệm. Chủ tiệm và 

người thợ ôm nhau khóc. Chủ tiệm thương Vito phải nuôi vợ con, nên đùm một bọc 

bánh cho Vito mang về cho vợ. Vito bảo rằng cậu không nhận được. 

Có một lần, Vito đi chơi với Clemenza. Clemenza là tay trộm chuyên nghiệp, vào 

nhà ai chỉ cần thọc que kẽm vào cửa (cửa hồi ấy còn đơn giản) thì vào được ngay. 

Clemenze đưa Vito cùng vào một nhà giàu, và cả hai ăn trộm một chiếc thảm quý 

giá của nhà giàu ấy, đưa về cho vợ của Vito. 

Tên trùm bảo kê biết được việc đó. Hắn yêu cầu Vito đưa cho hắn 200 usd , nếu 

không sẽ báo với cảnh sát, và cảnh sát sẽ bỏ tù Vito. Vito đã giết tên bảo kê. Vì hai 

lần uất ức: 
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Một lần, bị đuổi việc ở tiệm bánh để nhường chỗ cho đứa cháu tên bảo kê. Vito thất 

nghiệp, lấy gì để nuôi vợ? Cậu vẫn tỏ ra điềm đạm, nhưng trong lòng đã ghét tên bảo 

kê ấy đến mức cực độ. Chỉ có điều cậu vẫn cứ nhịn nhục. 

Lần thứ hai, bị đe dọa phải nộp, nếu không sẽ báo cảnh sát. 

Vito đã cho tên bảo kê mấy phát súng, kết liễu cuộc đời. Ai đã lấy mất nhân phẩm 

của Vito? Chúa Trời, tên trùm bảo kê, hay chính cậu? Vito trông thấy cha, anh trai, 

mẹ của cậu bị giết từ khi còn quá nhỏ. Vì vậy, khi lớn lên, cậu bé không còn tin vào 

công lý nữa. 

Có nhiều người nói rằng không có Chúa Trời. Vì nếu có Chúa Trời, tại sao bọn chó 

má thì sống dai thế, và những người thiện lương thì bị chúng đè đầu cưỡi cổ, trong 

thời gian dài như thế? Nếu để bọn chúng hoành hành lâu, thì há chẳng phải những 

người thiện lương cũng phải hy sinh tấm lòng lương thiện của mình đi để mà sống 

hay sao? Nghịch lý này dai dẳng suốt hàng ngàn năm qua. Ai hay coi phim Trung 

Quốc sẽ thấy, các bà vợ ôm xác chồng và chửi: “Cao Xanh có mắt như mù.” (Các 

khoa triết trong giảng đường đại học phải giải quyết được câu hỏi này, nếu không 

cuộc sống của dân chúng sẽ trở thành vô hồn, vô hướng. Triết lý là gì nếu không 

phải là giúp nhau kéo con người ra khỏi trạng thái vong thân. Cuộc đời là một cuộc 

chiến- La vie c’est un combat.) 

Tất cả người dân trong khu phố, không nói ra, nhưng ai nấy đều cám ơn  Vito 

Corleone đã giết tên bảo kê. Vì nếu y không chết, thì tất cả mọi người phải chấp 

nhận hy sinh nhân cách của mình. Sưu cao thuế nặng, ai mà sống được? Bán nhân 

phẩm của mình đi mà nộp thuế bảo kê. 

Cảnh sát Mỹ thừa biết Vito Corleone đã giết tên bảo kê. Tại sao cảnh sát Mỹ lại 

không truy tố ông? Trên đời này, không có gì giấu được. Nhất là, án giết người thì 

chắc chắn sẽ lòi ra. Vì hai lý do: 

Thứ nhất, người Mỹ trắng cũng chỉ là cướp và giết trên đất người da đỏ. Mật vụ Mỹ, 

có đứa nói thẳng: Đây không phải là cuộc chiến giữa thiện và ác. Đây là cuộc chiến 

giữa kẻ yếu và kẻ mạnh. Nếu cảnh sát Mỹ trắng bỏ tù Corleone thì cũng chỉ là một 

bọn cướp giết một bọn cướp. 

Thứ hai, người Mỹ trắng muốn Vito Corleone làm ông trùm mới của khu phố. Vì 

Vito Corleone không bao giờ đi giục tiền bảo kê, không đòi hỏi, hạch sách các hộ 

kinh doanh trong khu phố. Mà, các hộ kinh doanh thấy Vito đi ngoài đường thì chạy 
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ra kéo tay Vito, mời Vito vào tiệm và gói bánh nhét vào tay Vito. Vito đòi trả tiền 

nhưng các chủ hàng rong bảo là không lấy tiền. Họ ngưỡng mộ ông. 

Biệt danh GodFather của Vito Corleone có ý nghĩa gì và lấy ở đâu ra? Tôi đọc nhiều 

sách nhưng chưa thấy ai phân tích kỹ. Vì vậy, tôi viết bài này để đưa ra một số dự 

đoán, giúp bạn đọc trông thấy được một số khía cạnh của vấn đề. 

Trong niềm tin của người Ý, Thượng Đế- Thiên Chúa của họ bảo trợ cho công việc 

của họ. Niềm tin ấy đúng hay sai thì ta chưa xét. Godfather- Viết dính liền, không 

thể tách rời thành hai từ [God+Father]. Godfather/Godmother-trong đạo Công giáo, 

khi một đức bé sinh ra, nhận nghi thức thanh tẩy, phép rửa tội (Baptism), có một 

người đỡ đầu-Bố/Cha đỡ đầu- bên nam, gọi là Godfather; Mẹ đỡ đầu bên gái, gọi là 

Godmother. Vậy, cũng có thể diễn dịch khi tách rời từ Godfather ra làm hai (God-

Father). 

Vito Corleone thực sự là một người cha của khu phố. Vito Corleone chỉ biết có vợ 

mình, không lằng nhằng với đàn bà con gái trẻ, mặc dù có thừa cơ hội. Ông và vợ 

kết hôn với nhau từ năm 15 tuổi, cùng nhau nuôi 4 đứa con khôn lớn. Là một tấm 

gương chung thủy mẫu mực cho mọi người, vì thế Vito được cả khu phố gọi là Father 

(cha). 
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Vito có nuôi một đứa con nuôi, nó có bằng đại học, thừa khả năng ra làm ngoài, 

nhưng cậu bé chỉ muốn ở lại làm cho cha nuôi. 

Ngoài ra, Vito còn thu nhận một số đứa đi lang thang cơ nhỡ ngoài đường, cho ăn 

học tử tế thành người. Cả khu phố gọi ông là father, kể cả mấy đứa em chỉ sinh sau 

ông mấy năm.. 

  

Thứ hai, tại sao người ta gọi ông là godfather. Vì ông đã tiến rất xa trong triết lý, 

làm chỗ dựa, nơi tư vấn, giải đáp thắc mắc cho biết bao con người. Có những câu 

hỏi của ông nằm ở tầm triết lý nhân sinh cao viễn: 

“Tại sao không thể là bạn mà cứ nhất thiết phải là kẻ thù?” 

Ông bảo vệ cho nhân phẩm của những người trong khu chợ. Mấy tay cảnh sát Mỹ 

và băng đảng làng nhàng không dám động đến những người dân trong phố, vì Vito 

Corleone được giới thượng nghị sĩ Mỹ, lẫn các thẩm phán, tòa án ngưỡng mộ. 

Anh Đức, một người dân tôi đến nhà gặp, nói với tôi rằng: Trên đời có 4 loại ác. Ác 

thứ nhất là ông thầy tu. Ác thứ hai là bác sĩ (y sĩ). Ác thứ ba là cô giáo. Ác thứ tư là 

tòa án. Xã hội đen, giang hồ và đĩ điếm, công an, bộ đội không có tên trong danh 

sách ác này . 

Bi kịch của Vito Corleone: Trong 4 đứa con, 3 trai một gái.  Ông yêu nhất là Michael, 

(Mike), đứa út trong tiểu thuyết (trong phim thì là đứa thứ ba, út là gái). Ông định 

truyền lại cơ ngơi của gia đình mafia cho cậu con trai cả Sonny, mẫu người đánh 

đấm, và Fredo. Về phần Michael, ông muốn con trai trở thành thượng nghị sĩ. Cậu 

bé đang học trường đại học thì chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Cậu đăng tên đi 

lính. Trở về từ cuộc chiến, người hùng sắp cưới vợ thì mâu thuẫn giữa các băng đảng 

xảy ra. Để rồi, cuối cùng, cậu Michael lại phải cầm đầu (lãnh đạo) gia đình Corleone. 

Số phận như con đỉa đeo bám con người. Đứa con trai mà Vito yêu nhất, muốn cho 

nó thoát khỏi nghề mafia, cuối cùng lại là đứa dính sâu vào con đường ấy nhất, gánh 

hết tội nghiệt của nhà Vito. 

Dường như bố già Vito cũng đoán trước được điều này. Cho nên, trong các tranh vẽ 

hay ảnh chụp, người diễn viên vào vai này luôn luôn khuôn mặt âu sầu.  Ai đã giết 

người một lần, cả đời sẽ không ngủ được. Sau khi Ca-in giết A-bên thì: “Ngươi đã 
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làm điều chi vậy? Tiếng của máu em ngươi từ dưới đất kêu thấu đến ta.” Như ta thấy 

Vito Corleone, mặt mũi ảm đạm, khổ đau phiền não. 

Vito Corleone. 

Câu nói “Tại sao không thể là bạn mà cứ nhất thiết phải là kẻ thù?” của ông có 

nghĩa là, nếu được quay lại hồi đó, ông sẽ không giết tên trùm bảo kê. Giết người thì 

vào địa ngục. Kẻ nào giết người, kẻ ấy sẽ bị xử tử. Vito Corleone, con chiên ngoan 

đạo, biết rất rõ điều này. Có hai tội không được tha: 

• Một là tội giết người. 

• Hai là tội ngoại tình, khi ta đã có vợ rồi, và vợ ta đáp ứng được cho ta, 

nhưng ta lại trốn vợ đi nằm với người đàn bà khác. 

Vito Corleone dạy con cái rất kỹ. Có thể làm bất kỳ việc gì, trừ hai việc: Một là giết 

người, hai là ngoại tình. Đứa con trai đầu là Sonny phạm cả hai. 
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Tôi đọc tiểu thuyết năm 2012 (19 tuổi), và xem phim chuyển thể từ tiểu thuyết năm 

2020 (27 tuổi). Mỗi lần một cảm xúc, và hàng ngày suy nghĩ nhiều về nó. 

So sánh bộ phim đoạt giải Oscar. Bố già cỡ tương đương với Titanic. Bố già mang 

ý nghĩa nhân sinh sâu sắc hơn. Titanic nói về tình yêu đôi lứa. Bố gìa nói về ý nghĩa 

nhân sinh. 

Nếu viết về “Godfather”, phải viết 500-1000 trang… 

Ngày 05 tháng 04 năm 2020. 

Liên lạc tác giả: 

tonphi2021@gmail.com 

Viết tặng một người bạn đang sống ở Hàn Quốc. 

Viết tặng cô giáo dạy văn Lê Thị Hồng Thuận. 

  

Mời các bạn nghe nhạc nền phim Bố già. 

  

•  

1 BÌNH LUẬN VỀ  “BỐ  GIÀ (GOD FATHER): PHÂN 
TÍCH VỤ  ÁN GIẾT NGƯỜI CỦA VITO CORLEONE.”  

1. Ngọc Lê 
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7 THÁNG TƯ 2020 LÚC 11:43 SÁNG SỬA 

Rieng Phan tich Mafia Vito thi khong co gi noi 

Chi Phan tich dang Cong san khong bi troi tru dat diet 
mot thang mot chuc vu nho nhung song trong nhung lua, an nha hang buoi 
sang 5 sao, toi an dinner , phong ngu hang sang, 
di may bay hang nhat, choi golf member , gay ra benh Corona lan rong , Ve 
ngu voi vo be 
Con biet do la ai roi, 
Phan tich ve thang do thi con vao tu 
Nguyen quoc Thuan thi phai 
Vai hang cho con vui. 
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Vì sao Phidel thua? 

Ảnh: Gia 

đình tổng thống Batista. 

Những ngày này, chế độ nhà Castro ở Cuba sắp sụp đổ. Người ta chửi Phidel rất 

nhiều. Vì vậy, đòi hỏi cần phải có một bài, ít nhiều mang tính học thuật, để lý giải 

tại sao Phidel thua. 
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Thứ nhất, quân của Phidel Castro không giết hại được nhóm đầu não của Batista. 

Tổng thống Fulgencio Batista và đàn em, bao gồm bộ tổng tham mưu, chạy sang Mỹ 

trước ngày thủ đô La Habana thất thủ. Tại đây, họ lập sở tổng chỉ huy để phục vụ 

cho ngày phục quốc. Vì Cuba là nước nằm trong thỏa thuận Liên Hiệp Quốc nên 

Hoa Kỳ có công pháp quốc tế để bảo vệ Cuba. CIA nuôi dưỡng và hậu thuẫn cho 

“đàn con” của Batista về nước. Một kế hoạch của chính phủ Hoa Kỳ là 100 năm. 

Nay, mới năm thứ 62 mà Phidel đã thua. 

Thứ hai, Cuba là đảo biệt lập. Không một nước nào trong khối có thể đến viện trợ 

cho Cuba. Mặt biển bị Hoa Kỳ và Batista tổ chức cấm vận, Cuba không thể nhập thứ 

gì. Ta xem trong tiểu thuyết Bố già của văn hào Ý Mario Puzo. Chỉ có các đảng 

mafia thật lớn như gia đình Corleone mới dám qua mặt chính phủ Mỹ sang Cuba 

buôn bán. 

Thứ ba, và quan trọng nhất. Người Cuba chủ yếu là từ Tây Ban Nha chạy 

sang. Phidel không muốn phá hoại nền văn hóa của Cuba. Anh thừa hiểu rằng văn 

hóa hiệp sĩ Thiên Chúa Giáo Tây Ban Nha cao hơn văn hóa Bolsevich Nga gấp mấy 

lần. Phidel là một Cơ-đốc nhân, được tiếp nhận giáo dục đại học. 

Thứ tư, giáo dục trung thực. Trường đại học không cưỡng ép dạy chủ nghĩa Marx 

hay chủ nghĩa Lê-nin. Em nào muốn học thì học, không thì thôi. Nội dung rất trung 

thực. Cho nên sinh viên mới hiểu về chủ nghĩa Marx và mới chống lại nó. Sinh viên 

Cuba được tự do trao đổi, lập hội khoáng đại, miễn là đừng xuống đường tuần hành, 

thì Phidel khuyến khích hoạt động. Có thể nói, Phidel đã sửa soạn cho ngày thua. 

Chất lượng đầu ra của sinh viên Cuba cao hơn chất lượng đầu ra của sinh viên Trung 

Quốc. Bằng bác sĩ của Cuba tương đương bằng bác sĩ của Mỹ, học xong được sang 

làm ngay. Giảng đường có sự thiêng liêng của giảng đường. 

Công chức của Cuba giữ văn hóa quý tộc từ thời Batista, không biết xảo ngôn, nên 

không thể giữ chế độ. 

Thứ năm, Phidel không muốn duy trì mạng lưới cảnh sát. Hãy coi anh cảnh sát Cuba, 

đối xử với dân rất hào hiệp, không đánh người không có vũ khí, hệt như hiệp sĩ Tây 

Ban Nha lúc đấu kiếm. Đối thủ bị rớt kiếm. Hiệp sĩ Tây Ban Nha cho thời gian nhặt 

kiếm lên rồi mới đấu tiếp. Văn hóa của họ quá cao. 

Báo chí quốc doanh của Cuba cũng không chơi trò triệt hạ nhân cách của đối lập. 

Văn hóa hiệp sĩ không cho phép họ làm điêù đó. Nền văn hóa hiệp sĩ ( nền văn hiến) 

từ Tây Ban Nha chuyển sang Cuba được bảo tồn. 
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Vì vậy, Phidel thua. Thua trong thế thắng. Em trai, Raul Castro, đến Venezuela trong 

danh dự. 

Các hoàng tử và công chúa nhà Batista vẫn chưa lộ diện. Nhưng chúng ta biết rằng, 

họ là những người cao thượng. Ngày về của gia đình Batista sắp đến gần. Chúng ta 

cùng tin rằng, trong ngày đó, nhà Batista sẽ không trả thù nhà Phidel. Dân tộc Cuba 

được bảo tồn. 

Ngày 13 tháng 07 năm 2021 

Lê Minh Tôn 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 

9 BÌNH LUẬN VỀ  “VÌ  SAO PHIDEL THUA?”  

1. Hà Huy Toàn 

14 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:05 SÁNG SỬA 

Hay! 

Thích 

TRẢ LỜI  

2. Hong Quang Nguyen 

https://saigonpick.com/2021/07/13/vi-sao-phidel-thua/#comment-2009
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https://saigonpick.com/2021/07/13/vi-sao-phidel-thua/?replytocom=2009#respond
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14 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:06 SÁNG SỬA 

chú Phi viết bài chất. 

Thích 

TRẢ LỜI  

3. Phạm Thị Lan Anh 

14 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:06 SÁNG SỬA 

Vẫn ủng hộ độc tài ư 

Thích 

TRẢ LỜI  

0. Duy Pham 

14 THÁNG BẢY 2021 LÚC 1:34 CHIỀU SỬA 

Neu thanh cong ng Cuba o nuoc ngoai lay lai tai san luc do se thay su 
bao loan Nhom Cuba dang doi dieu nay khac voi Trieu tien 

Thích 

TRẢ LỜI  

https://saigonpick.com/2021/07/13/vi-sao-phidel-thua/#comment-2010
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2010
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https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2014
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4. Phạm Hồng Thơm 

14 THÁNG BẢY 2021 LÚC 7:10 SÁNG SỬA 

Hi vọng ở tương lai cho VN. 

Thích 

TRẢ LỜI  

5. Joseph Trần Đăng Khoa 

14 THÁNG BẢY 2021 LÚC 1:43 CHIỀU SỬA 

Phiden học trò của Lenin mà ⚒️ 

Thích 

TRẢ LỜI  

6. Pingback: Vì sao Phidel thua? | Bauxite Việt Nam Sửa 

https://saigonpick.com/2021/07/13/vi-sao-phidel-thua/#comment-2012
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2012
https://saigonpick.com/2021/07/13/vi-sao-phidel-thua/?replytocom=2012#respond
https://saigonpick.com/2021/07/13/vi-sao-phidel-thua/#comment-2021
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https://saigonpick.com/2021/07/13/vi-sao-phidel-thua/?replytocom=2021#respond
https://boxitvn.online/?p=76817
https://wordpress.com/comment/saigonpick.com/2025
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7. Hongvinhphuc Dinh 

15 THÁNG BẢY 2021 LÚC 11:56 CHIỀU SỬA 

Cuba đã đến lúc chín muồi rồi, toàn bộ dân Cuba có lật đổ chế độ cộng sản 
nhà phi đen không ? 

Thích 

TRẢ LỜI  

8. Kistler Hoàng 

16 THÁNG BẢY 2021 LÚC 6:56 SÁNG SỬA 

Văn minh hiệp sĩ đúng là một nền văn hóa lấy sự cao thượng làm nền móng và 
lòng tin được tồn tại. 
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Michael Corleone-bi kịch của một anh 
hùng (phần tiếp theo). 

 
Figure 4. Đám cưới của Michael và Apollonia tổ chức ở đảo Sicily, Ý. 

 

( Bình giảng tác phẩm Bố già (Godfather ) của văn hào Ý Mario Puzzo). 

Michael Corleone, trong phần trước chúng tôi phân tích, là một anh hùng đầy bi kịch 

về chuyện sát nhân. Trong phần này, chúng tôi tiếp tục phân tích một bi kịch khác 

của anh, bi kịch trong chuyện hôn nhân. 

Trong dịp đám cưới của cô em gái là Connie, Michael người anh hùng, trở về từ 

chiến tranh thế giới thứ hai đưa Kay (Catherine) về dự. Nói theo ngôn ngữ người 

Việt là đưa dâu về nhà ra mắt bố mẹ. Hai người quen nhau trong trường đại học. 

Tai nạn xảy ra với gia đình bố già. Bố là Vito Corleone bị ám sát, không chết nhưng 

trọng thương. Băng Đảng ám sát Vito mua chuộc được cảnh sát trưởng New York , 

chuẩn bị cho cuộc ám sát thứ hai. Michael ngăn cảm được vụ ám sát này. Trước 

cổng bệnh viện, tay cảnh sát trưởng New York đánh anh một cái, gãy một xương ở 

má. (Xem ảnh: đám cưới ở Sicily, một bên má của Michael vẫn còn sưng). 

Michael được các anh giao nhiệm vụ là giết cảnh sát trưởng New York. Tay cảnh 

sát trưởng này bảo kê cho băng nhóm buôn ma tuý lớn nhất thành phố lúc bấy giờ, 

cũng chính là băng đã giết hụt Vito. 

Giết xong, các anh không ngờ sự việc bị chính quyền Hoa Kỳ điều tra gắt đến vậy. 

Sonny-anh cả, lệnh cho đàn em đưa em là Michael sang Ý, cố hương của gia đình, 

để lánh nạn. 

Ở trong căn phòng tị nạn, hằng ngày Michael nhớ thương Kay vô cùng. 
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Nhưng sinh lý đàn ông thì không cần nói bạn cũng biết. Một ngày nọ đi dạo cánh 

đồng, Michael gặp một đám con gái từ tronh làng đi ra. Trong đám đó có một cô 

mặc áo tím rất xinh, tên là Apollonia (trong hình). Michael gặp bố của cô này và đòi 

cưới. Vì anh nghĩ rằng mình cũng chẳng còn về lại Mỹ nữa, cưới quách đi cô vợ 

Italia cho rồi. 

Không may, cô vợ Ý chết sau đám cưới chỉ hai-ba tháng. Lại có tin anh cả vừa chết 

ở Mỹ. Michael phải về lại Mỹ, gánh sự nghiệp mafia của bố. Michael thâu tóm công 

ty Immobilaire của Vatican về tay mình. Thương vụ thỏa thuận, Michael phải về lại 

Ý, đến Rome để thương thảo, theo hiệp ước Lutheran. 

Ba mươi năm sau từ Mỹ về lại Ý. Michael đã là một ông già. Michael xưng tội với 

Hồng y Cardinal Lamberto, mà sau này sẽ là Giáo hoàng Gioan-Phaolo đệ nhất. 

Trong danh sách các tội mà mình xưng ra, Michael đầu tiên xưng rằng: “Con đã 

phản bội vợ con”. 

Sau đó mấy tháng vị Hồng y lên ngôi Giáo Hoàng, và bị một băng đảng Hồng y khá 

trong Vatican ( Ý) đơm thuốc độc cho chết. Mỗi luận điểm giáo lý bạn học trong 

nhà thờ chỉ là quan điểm của một băng đảng thắng thế triệt tiêu được các băng đảng 

khác. 

Đây là chi tiết phải phân tích cho được. Michael nói: “Con đã phản bội vợ con” là 

phản bội ai, Apollonia hay Catherine? 

Ở Mỹ, có thể Michael đã ăn nằm với Kay trước ngày dắt về ra mắt bố mẹ và anh chị 

em trong nhà. Trong niềm tin của người đảo Sicily, khi một nam ăn nằm với một nữ, 

trong tự do, phá trinh của người nữ đó, thì hai người đã là vợ chồng, dù chưa kết 

hôn. Michael đã ăn nằm với Kay (thanh niên thời nay thì đừng có hỏi, ở Mỹ có tự 

do). 

Vì vậy, việc Michael kết hôn với cô gái khác- Apollonia được chính bản thân anh 

coi là một sự phản bội. Nhưng, Michael đã bị hoàn cảnh đưa đẩy, anh không được 

phép về lại Mỹ, nên mới kết hôn với Apollonia. Đám cưới khoảng năm Michael 28 

tuổi. Vào lúc đám cưới tổ chức, Michael đã cảm thấy địa ngục gần kề, mà Tô Thuỳ 

Yên nhà thơ lớn Việt Nam gọi “Thấy tình yêu như vận hội tàn đời”. 

Đám cưới được vài tháng, địa điểm lẩn trốn của Michael bị lộ. Kẻ thù cho đặt mìn 

chiếc xe của Michael. Người chết là cô vợ lanh chanh tranh lái xe với chồng. Khi tổ 

chức đám cưới, Michael phải lấy tên thật. Kẻ thù nắm được tên thật, từ đó nắm được 

địa điểm anh đang trốn. Chúng cho người giết anh, chẳng may giết được vợ anh. Thà 

bạn không lấy vợ, còn hơn thấy người vợ mình yêu thương chết ngay trước mặt 

mình. 

Tai nạn một lần nữa với gia đình Corleone. Người con trai cả-đang lãnh đạo gia 

đình-tên là Sonny bị giết chết. Cần một người con lên thay. Michael phải từ Ý về lại 

Mỹ. Anh tìm lại Kay, lúc này đang là cô giáo dạy mầm non. Michael sau đó thuyết 

phục được Kay kết hôn. 

Nói chung, trên đời này, mỗi ngừoi sẽ gặp ít nhất một nỗi khổ nào đó. 
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Nhiều năm sau, khi về già, Michael về lại đảo Sicily. ( phần 3). Kay cũng đến đảo 

Sicily, thăm quê chồng. 

Ông già dắt bà già đến căn phòng ngày xưa thời thanh niên ông lẩn trốn. 

Michael: “Anh đã ở trong căn phòng này rất lâu, và suy nghĩ về em.” 

Kay: “Rồi anh lấy vợ chứ gì?” 

Michael: “Em phải hiểu là ông Trời ban cho anh một định mệnh hoàn toàn khác!.” 

Kay: “Thôi được rồi em sẽ không nói nữa”. 

Michael: “Ở Sicily này, ngày nào anh cũng nhớ đến em”. 

Việt Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2020. 

Tôn Phi. 

2 BÌNH LUẬN VỀ  “MICHAEL CORLEONE-BI K ỊCH 
CỦA MỘT ANH HÙNG (PHẦN TIẾP THEO).”  

1. Lê Ngọc Nhy 

26 THÁNG TƯ 2020 LÚC 9:28 CHIỀU SỬA 

Đàn ông là vậy. Ko phải tất cả họ đều ko chung thủy, nhưng thật sự..họ sẽ 
ngoại tình nếu có cơ hội. Đối với phụ nữ mà nói, riêng bản thân mình, mình sẽ 
ko yêu ai trọn vẹn, ko có nghĩa là mình ko chung thủy.mà là giữ lại cho mình 
một ít để ko phải quá tổn thương sau này.vì phụ nữ muôn đời vẫn thiệt thòi.. 
Mình vẫn độc thân và chưa dám tin một chàng ngự lâm nào hết. Chốt lại : 
Truyện rất kịch tính và pha chút lãng mạn. 

Thích 

TRẢ LỜI  
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2. Nguyễn Tự Quyết Thắng 

27 THÁNG TƯ 2020 LÚC 7:23 SÁNG SỬA 

Em sực nhớ đến câu chuyện thanh trừng mà ông thầy dạy Hóa già dặn, uy tín 
và không đối lập về chính trị từ hồi cấp 3 từng kể với cả lớp. Nếu những người 
đối lập về chính trị có khả năng lôi kéo thêm nhiều người khác, như cha xứ 
chẳng hạn, khi bị bắt giam và cải tạo mà vẫn có thái độ chống đối, thì họ sẽ bị 
tiêm một số thứ chất rồi thả về. Cơ thể họ sẽ dần suy nhược mà chết. Hình 
như bây giờ người ta không còn làm thế nữa. Nhưng một số người đối lập về 
chính trị đã thay đổi thái độ một cách rất lạ sau khi được tự do 
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Bình giảng tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của Pinocchio” nhà văn Ý 

Carlo Collodi. 

 

Figure 5. Pinocchio của Carlo Collodi Ảnh tư liệu. 

Nhà văn Carlo Collodi viết câu chuyện “Cuộc phiêu lưu của Pinocchio” [The 

Adventures of Pinocchio].  

Pinocchio tên một nhân vật giả tưởng.   

Là một con rối làm bằng gỗ, với chiếc mũi bình thường, lạ thay cứ mỗi lần nói dối, 

chiếc mũi lại dài ra thêm một chút. 

Sau nhiều lần, Pinocchio trở thành người gỗ có chiếc mũi dài không giống ai.  

Pinocchio là lời nhắc nhở con trẻ, và cả người lớn, rằng đừng nói dối.  

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 30 tháng 04 năm 2022. 

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn) 

Góp ý tác giả: tonphi2021@gmail.com 
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