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(Tham khảo từ nội dung cuốn Hồi ký của Hoàng Thị Thế, và cuốn Hoàng Thị Thế –
Con gái Đề Thám của tác giả Claude Gendre, bản tiếng Việt của công ty sách
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Nhà nghiên cứu lịch sử người Pháp Claude Gendre đã nói về bà Hoàng Thị Thế –
Con gái độc nhất của lãnh tụ phong trào Yên Thế Hoàng Hoa Thám như sau:

“Nếu cuộc đời Đề Thám là một khúc tráng ca, thì cuộc đời con gái ông là một cuộc
phiêu lưu, vừa thống thiết lại vừa mỹ lệ. Chỉ bằng yếu tố là con gái của ông thôi, thì
bà đã trở thành quân bài của những sách lược chính trị vừa trâng tráo, lại vừa khôi
hài và không bao giờ khoan nhượng. Nếu tuổi thơ của Hoàng Thị Thế là một giai
đoạn êm ấm hạnh phúc bên gia đình và dư giả về vật chất, thì cuối đời bà lâm vào
cảnh khốn cùng về tình cảm lẫn kinh tế trong khi giữa hai thời điểm đó, bà trải qua
những giây phút mật thiết với nhiều nhân vật cấp cao của nền Cộng hòa Pháp, giao
du với giới thượng lưu Paris và đã đạt được tiếng tăm trong sự nghiệp điện ảnh ngắn
ngủi của mình”



Nhìn tấm ảnh bên trên, hình của một người phụ nữ người Việt ăn vận rất hiện đại,
gương mặt tỏa sáng, không nhiều người nghĩ là nó được chụp cách đây gần 100 năm.
Có thể thấy rằng nền văn minh Âu Châu, ít nhất là xét riêng về lĩnh vực thời trang, đã
đi trước người Việt một khoảng xa.

Người phụ nữ trong hình chính là con gái độc nhất của thủ lãnh khởi nghĩa Yên Thế –
Hoang Hoa Thám. Khi đi vào tìm hiểu về người phụ nữ này, tôi đã lên được một
chuyến tàu về quá khứ để nhìn thấy được một cách sống động hình ảnh người anh
hùng dân tộc Đề Thám – Hùm thiêng Yên Thế, một võ biền đích thực, chỉ dựa vào
thôn bản của mình, đã làm cho các toàn quyền Đông Dương phải vất vả đối phó
trong vài mươi năm.

Thành lũy của Đề Thám

Người vợ thứ 3 của Đề Thám là bà Ba Cẩn, một nữ anh hùng đã nhiều lần cùng
chồng vào sinh ra tử, đồng thời cũng là một đệ nhất quân sư bên cạnh chủ tướng. Bà
tên thật là Đặng Thị Nhu (hoặc Nho), công trạng của bà được hậu thế lưu danh và
vinh danh với một con đường ở trung tâm Quận 1 – Sài Gòn ngày nay được mang tên
bà.

Ông Đề Thám và bà Ba Cẩn có 2 người con, trong đó người con gái mang tên Hoàng
Thị Thế có số phận kỳ lạ và ly kỳ bậc nhất trong lịch sử Việt Nam 100 năm qua. Bà là
minh tinh điện ảnh người Việt đầu tiên ở Hollywood. Cha mẹ bà là những trang hào
kiệt uy dũng, làm cho quân Pháp phải khiếp sợ, tuy nhiên số phận đã đưa đẩy bà lâm
vào hoàn cảnh đặc biệt: phải “nhận giặc làm cha” đúng theo nghĩa đen.



Albert Sarraut

Toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut là người trực tiếp chỉ đạo đưa quân đàn áp
phong trào Yên Thế, chủ mưu hạ sát Đề Thám, nhưng sau này bà Thế lại nhận Albert
Sarraut làm cha nuôi, là người đỡ đầu. Ngoài ra, một cựu toàn quyền Đông Dương
khác là Paul Doumer, chính là người đã tăng cường bóc lột thuộc địa triệt để vào
thời ông nắm quyền ở Đông Dương, cũng là một người cha nuôi khác của Hoàng Thị
Thế.

Paul Doumer

Khi từ Đông Dương về lại Pháp, Paul Doumer lần lượt là Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng,
Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, và cuối cùng là Tổng thống Pháp. Có thể
thấy Albert Sarraut và Paul Doumer đều là những lãnh đạo cao cấp của Pháp, được



cả thế giới biết đến, bà Hoàng Thị Thế là con nuôi của cả 2 nhân vật nổi tiếng đó, có
thể xem là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử thế giới.

Tại Pháp, Hoàng Thị Thế được các cha nuôi giới thiệu như là một công chúa, báo chí
Pháp gọi bà là “công chúa An Nam”. Cha của bà – Đề đốc Hoàng Hoa Thám – có
thể xem là lãnh chúa của một vùng, là vua một cõi, vì vậy cũng có thể xem bà Thế là
một công chúa của vùng Yên Thế, nhưng đã có một số sự nhầm lẫn từ công luận Pháp,
vốn cách xa cả một châu lục, nên người ta tưởng Hoàng Thị Thế thực sự liên quan
đến hoàng gia nhà Nguyễn, từ đó mới có danh xưng là “công chúa An Nam” dành
cho bà.

Đó không phải là nhầm lẫn duy nhất liên quan đến bà Hoàng Thị Thế, nếu đi sâu vào
tìm hiểu hành trình phiêu lưu đầy màu sắc, một vận mệnh khác thường, một cuộc đời
chìm nổi ở giữa những mưu mô, toan tính chính trị của một thời, sẽ thấy có nhiều điều
khác làm cho người ta cảm thấy vừa kỳ lạ, vừa thú vị, vừa cảm thương…

Thời thơ ấu
Bà Hoàng Thị Thế sinh ngày 31/3/1901 ở Phồn Xương – Yên Thế, là con gái của Đề
đốc Hoàng Hoa Thám (tức Đề Thám) và người vợ thứ 3 là Đặng Thị Nho, tức bà Ba
Cẩn. Bà Ba Cẩn được mô tả là rất xinh đẹp, dịu dàng với chồng con, cứng rắn với kẻ
thù. Bà là người vợ được Đề Thám yêu thương nhất, và Hoàng Thị Thế đã được lớn
lên trong sự yêu thương, bảo bọc của cha mẹ, của mẹ cả (vợ đầu của Đề Thám) và
các anh, kể cả anh cùng cha khác mẹ là Cả Trọng, lẫn các anh là con nuôi của Đề
Thám là Cả Huỳnh, Cả Dinh (Rinh).

Cả Rinh và Cả Huỳnh, 2 con nuôi của Đề Thám

Thuở nhỏ, bà Thế là một cô bé mảnh khảnh, thấp bé hơn so với tuổi, gương mặt
không giống mẹ mà lại rất giống cha. Bà kể lại rằng thường nghe lính canh nói
chuyện với nhau như sau: “Cô Thế giống chúa công quá, giá như giống mẹ thì chắc
là sẽ đẹp gái lắm”. Gương mặt giống cha của bà Thế còn được xác nhận qua lời kể
khi bà bị lính Pháp bắt vào năm bà 8 tuổi, một tên lính đã nói với cấp trên: “Thưa đại
úy, đúng là cô Thế rồi, cô ấy giống cha như đúc”.



Bà Thế lúc 4-5 tuổi trong vòng tay cha – Đề đốc Hoàng Hoa Thám

Trước khị bị Pháp bắt năm 8 tuổi và bắt đầu cuộc đời chìm nổi, bà Thế đã có một tuổi
thơ thật đẹp trong vòng tay cha mẹ, rất được nuông chiều. Trong hồi ký, bà nói rằng
những ngày tháng được ở bên cha mẹ, bà muốn gì thì cha mẹ điều chiều cả. Đề Thám
là một chủ tướng uy dũng như hùm, nhưng đối với con gái lại hết mực nhẹ nhàng.

Mỗi lần bà Thế bệnh, ông dỗ bằng cách uống một ngụm thuốc trước rồi giả vờ nhăn
nhó để chọc con gái cười. Mỗi buổi sáng, sau khi sắp xếp căn dặn gia nhân làm việc,
bà Ba Cẩn quay vào hôn hít để gọi con gái dậy. Nếu cô tiểu thư chưa chịu dậy ngay
thì bà mẹ sẽ vừa hôn vừa cù lét vào cổ, rồi ẵm con gái đặt lên đầu gối của cha, sau đó
pha trà rồi cùng uống.



Đôi nét về cha và mẹ của bà Hoàng Thị Thế – Những thông tin ít được biết về 2 nhân
vật lịch sử.

Hùm thiêng Yên Thế – Hoàng Hoa Thám
Đề Thám được nhận định là một nhà quân sự hàng đầu, dù xuất thân từ một nông dân
mù chữ. Nhân dáng ông đậm chất võ biền, vẻ ngoài xuề xòa và không bao giờ quan
tâm đến cách ăn mặc của mình. Tuy nhiên, theo tiết lộ bất ngờ của bà Thế thì vị thủ
lãnh nghĩa quân này lại yêu thơ văn (dù không biết chữ), thích cùng vợ đàm đạo về
thơ.

Thường ngày Đề Thám và vợ rất bận rộn, ông phải đi thăm nom doanh trại, đôn đốc
binh sĩ, vào thăm hỏi dân làng ở vùng lân cận, còn bà Ba Cẩn thì cũng bận việc đồng
áng và quản gia. Trong thời gian ngắn ngủi được gặp nhau vào buổi nghỉ trưa, họ
thường tranh luận với nhau về một đề thơ, về cách nhìn và hiểu một cuốn sách hay là
câu đối của bạn bè gửi đến. Bà Thế còn cho biết mẹ của bà thường làm thơ vào
những lúc rảnh rỗi bước dạo trong rừng rồi về đọc cho chồng nghe. Không như
chồng, bà Ba Cẩn được học chữ từ bé, rất am hiểu và tiến bộ, nên không chỉ là người
quản lý mọi việc trong nhà, bà còn là quân sư tham mưu cho chồng trong việc bày
binh bố trận, trực tiếp đối diện với kẻ thù.

Bà Ba Cẩn và con gái là Hoàng Thị Thế, năm 1909, hình chụp khi bị Pháp bắt

Sắc đẹp của bà Ba Cẩn nhiều lần được bà Thế mô tả trong hồi ký, như là vào dịp đám
cưới con trai cả của Đề Thám:
Mẹ tôi trông thực là lộng lẫy, ai nấy đều ngắm nhìn. Mẹ đội chiếc khăn nhung đen
mặc chiếc áo gấm Tàu màu mận chín dệt chữ Thọ, đeo một chuỗi vòng hột vàng, hai
xuyến vàng, tai đeo hoa tai vàng. Anh Cả Trọng cũng phải thốt lên: “Ôi chao, chào
Dì”. Cha của cô dâu cứ nhìn mẹ tôi mãi không thôi, cũng giống như tất cả mọi người
có mặt ở đó. Có tiếng xì xào: “Tiên giáng trần”.



Không chỉ có sắc vóc và tri thức, bà Ba Cẩn còn có sự gan dạ hơn người. Bà sinh
người con trai út (em của bà Thế) vào một đêm hãi hùng, khi Đề Thám đang đánh
nhau trận to với quân Pháp. Vì không muốn chồng và quân lính phải vì một người
đàn bà mà bận lòng, xao lạc tâm trí, bà Ba Cẩn lẻn ra ngoài trại lúc nửa đêm, tự sinh
con dưới một gốc cây, sau đó gửi cho một người quen nuôi để rồi tiếp tục sát cánh
cùng chồng xông pha trong lửa đạn. Đứa bé đó tên là Hoàng Văn Vi (thường gọi là
Phồn), và câu chuyện phi thường trên được chính ông Phồn kể lại trong một bài
phóng sự của nhà văn Thạch Lam (với bút danh Việt Sinh) đăng trên báo Ngày Nay
của Tự Lực Văn Đoàn vào năm 1935.

Hoàng Văn Vi, em trai bà Thế, là người con trai duy nhất của Đề Thám còn sống sau
khi khởi nghĩa Yên Thế bị đánh bại.

Có một chi tiết thú vị khác liên quan đến bà Ba Cẩn – Đặng Thị Nho, đó là theo lời kể
của bà Thế, mẹ của bà có khả năng bói toán, xem thiên văn. Bà Ba Cẩn đã xem tướng
số cho con gái và biết trước việc con mình sẽ có ngày vượt biển ra nước ngoài, rồi sẽ
có danh tiếng lẫy lừng. Lúc 3 tuổi, bà Thế được cha mẹ hứa hôn với một hoàng tử
Trung Hoa (nhà Thanh), nên lúc đó ai cũng nghĩ bà Thế sẽ được gả sang Trung Quốc
làm vương phi, không ai nghĩ rằng cuộc đời bà Thế lại chìm nổi hơn bình thường
nhiều đến như vậy.

Cũng theo lời kể của bà Thế thì mẹ của bà còn biết trước rằng Châu Âu sẽ trải qua 2
cuộc đại chiến thảm khốc, và sự thật đã đúng như vậy. Bà Thế được thừa hưởng khả
năng đặc biệt đó từ mẹ, nên sau này bị sa cơ thất thế ở nước Pháp, bà đã đi học nghề
và kiếm sống bằng việc bói toán, xem chỉ tay, tử vi… trong suốt hơn 20 năm trời



trước khi về lại Việt Nam sinh sống đến cuối đời. Tuy nhiên đó là câu chuyện dài khác
sẽ được kể lại ở phần sau.

Bị bắt
Năm bà Thế 8 tuổi (1909), nghĩa quân Yên Thế dần suy yếu trước đà tấn công quyết
liệt của hàng vạn quân Pháp. Đề Thám vừa đánh vừa rút lui về núi Sáng trên dãy
Tam Đảo. Đạn dược cạn kiệt, bà Ba Cẩn đến vùng biên giới với Trung Quốc để tìm
nguồn, dự định đi 1 tuần, nhưng hơn 2 tuần vẫn chưa thấy về.

Lúc đó cô bé Thế bị bệnh nặng, được chị dâu của bà (vợ Cả Huỳnh) dẫn vào làng tới
nhà một ông lang. Giữa đường thì gặp lính canh của Pháp và bị bắt giữ vào ngày
14/6/1909.

Cô bé Thế được giao cho viên mật thám người Pháp là Alfred Bouchet trông nom.
Bouchet từng nhiều lần đến điền trang của Đề Thám để gặp gỡ và do thám trong thời
gian 2 bên hòa hoãn, nên đã quen mặt với Hoàng Thị Thế.

Cha con Đề Thám – Hoàng Thị Thế và viên mật thám Alfred Bouchet



Cũng trong thời gian đó, một thân tín của Đề Thám là Cai Mễ ra gặp Bouchet để xin
hàng, với mục đích chính là muốn theo trông nom cô tiểu thư của chủ tướng.

Trong cuốn sách của mình, Bouchet kể lại rằng Cai Mễ đã nói như sau:
– Tôi mệt mỏi, hơn nữa tôi còn phải hoàn thành một nhiệm vụ: chăm sóc con gái của
Đề Thám, người mà từ mấy ngày nay sống bên cạnh ngài.
“Chiều hôm đó, đối diện nhau, ông ta đã nói chuyện rất lâu với cô bé, kể những tin
tức mới của cha mẹ cô, bảo cô không phải lo lắng, hai người họ đều khỏe mạnh. Và
đứa bé tôi giữ bên cạnh mình từ ngày 18/6, từ hôm đó trở đi đã tìm lại được niềm vui”
– Trích lời Bouchet

Những ngày tháng sau đó những thiệt hại liên tục xảy đến với nghĩa quân Yên Thế.
Trước khi Hoàng Thị Thế Bị bắt chưa đến 1 tháng thì anh trai bà là Cả Trọng cũng
đã bị tử thương. Ngày 16/8/1906, một chỉ huy tài năng và là cánh tay phải của Đề
Thám là Ba Biều bị bắt và bị hành quyết tại Thượng Yên. Ngày 23/10, con nuôi của
Đề Thám là Cả Dinh ra hàng Pháp, đến 17/11 thì một người con nuôi khác là Cả Sơn
cũng ra hàng.

Ngày 30/11, quân Pháp mai phục, tuần tra và bắt được bà Ba Cẩn khi bà đang ẩn
náu trong bụi cây. Mẹ của bà Thế cũng được giải về giao cho Alfred Bouchet, và viên
mật thám này kể lại:

“Bà ta đứng đó, trước mặt tôi, đầy kiêu hãnh, phủ nhận mình là Ba Cẩn:
– Không, tôi không phải Đặng Thị Nho, ông nhầm rồi.
– Nhưng mà…
– Không, không phải
Tôi cho gọi con gái bà.
– Này, lại chỗ mẹ cháu đi
Và cô bé chạy lại nép vào váy mẹ. Đặng Thị Nho không thể phủ nhận nữa”.



Mẹ con bà Ba Cẩn gặp lại nhau khi được giao cho Alfred Bouchet

Thời gian sau đó, Hoàng Thị Thế bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, còn mẹ của bà –
Đặng Thị Nho – bị đày đi Guyane, nhưng qua đời chỉ 1 năm sau đó vì bệnh lao tại
nhà tù Lazaret – Alger, giấy tờ chứng tử ghi thời gian là 9 giờ tối ngày 25/11/1910,
thọ 35 tuổi.

Tuy nhiên sau này nguyên nhân qua đời của bà Ba Cẩn trở thành đề tài của một sự
tranh cãi. Những người Việt Nam ái quốc tin rằng bà đã không khuất phục và tự gieo
mình xuống biển trên đường bị giải đi để tránh khỏi bị giam cầm, lưu đày. Tiếc rằng
khẳng định này không có bằng chứng nào. Trái lại, hồ sơ được công bố từ trại phong
tỉnh Algie thì có rất nhiều để chứng thực cho căn bệnh lao phổi bị trở nặng của bà.
Theo tài liệu, bà còn để lại một dải dây lưng, một váy lót, bốn chiếc yếm và ba miếng
vải cho người con gái đang ở tại nhà một viên chỉ huy ở Bắc Kỳ.

Bà bị bắt hồi đầu tháng 6-1909. Lúc đầu được Bouchet nhận trông nom, sau giao lại
cho nhà tư sản Nguyễn hữu Thu ở Hải Phòng coi sóc. Ảnh chụp năm 13 tuổi ở Hải

Phòng.

Phải 6 năm sau đó thì Hoàng Thị Thế (khi đó ở Hải Phòng) mới biết mẹ mình đã qua
đời ở Châu Phi xa xôi. Lúc đó bà đang được giao cho một quan chức người Việt của
chính quyền thuộc địa nuôi dưỡng, đó là ông Nguyễn Hữu Thu, tức Paul Sen, là thầu
khoán ở Hải Phòng kiêm chủ tịch hội đồng tư vấn bản xứ. Tại đây bà Thế được cho
theo học trường Trí Tri, và từng bỏ nhà ra đi để tìm đường về với cha mình vào năm
1911, rồi bị bắt lại sau 4 ngày.



Đây là thời điểm mà Đề Thám vẫn còn sống, nên việc đối đãi với những người con
nhỏ của thủ lãnh nghĩa quân được các quan chức người Pháp cân nhắc rất kỹ. Vì
công luận, họ không thể ngược đãi những đứa trẻ vô tội, thay Vào đó họ nuôi dưỡng
theo lối sống Tây để cách ly khỏi gốc gác, loại trừ hậu họa.

Năm 1916, bà Thế có thời gian ở với các nữ tu dòng Saint Paul ở Hải Phòng, khi
được rửa tội, bà lấy tên là Jeanne Marie, với cha đỡ đầu chính là Alfred Bouchet.

Năm 1917, Albert Sarraut quay trở lại vị trí toàn quyền Đông Dương và ông nhận
trách nhiệm về tương lai của Hoàng Thị Thế, nay đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi.
Trước đó, ông giữ chức này từ năm 1911 đến 1914, cũng chính ông là người sử dụng
cảnh sát, mật vụ (chứ không phải là quân đội) để truy sát đến cùng Đề Thám, và ông
đã thành công.

Albert Sarraut nhận giám hộ của Hoàng Thì Thế và sau đó quyết định đưa bà sang
Pháp, không phải là vì sự hối hận vì đã hại cha mẹ bà, cũng không phải là thương xót
cho đứa trẻ mồ côi, mà là để ngăn ngừa bà Thế nối nghiệp cha trở thành thủ lãnh
phong trào khởi nghĩa.

Nước Pháp
Tại Pháp, bà Thế được toàn quyền Đông Dương gửi gắm cho Caillot – vợ của một
viên chức sở Thuế và Hải Quan, bà Caillot sẽ được chu cấp khoảng tiền 1500 fɾanᴄs
mỗi năm phí ăn ở, học hành và những khoảng khác dành cho con gái của Đề Thám.

Trong hợp đồng ký kết, bà Caillot phải xem Hoàng Thị Thế như con đẻ của mình,
không bao giờ được ép buộc cô gái trẻ phải làm bất kỳ công việc nhà nào.

Quyết định này của ông toàn quyền Đông Dương vấp phải sự phản đối của công luận,
nhiều bài viết chế giễu việc Pháp xuất công quỹ để nuôi con gái của một người mà họ
xem là phản loạn, vì còn rất nhiều trẻ mồ côi người Pháp và người An Nam (cách
người Pháp gọi người Việt) khác đáng được quan tâm hơn.

Dù vậy, quyết định này sau đó vẫn được thi hành, chỉ có thay đổi là số tiền học bổng
cấp cho Hoàng Thị Thế được trả trực tiếp cho nhà trường nơi cô theo học, do đại
diện của phủ Toàn quyền Đông Dương tại sở Thuộc địa (ở Pháp) phụ trách và xuất
chứng từ thanh toán.

Từ năm 1917, thời gian đầu bà Thế ở miền Nam nước Pháp, sau đó được chuyển tới
ký túc xá Jeanne d’Arc ở Bayonne (dành cho nữ sinh con nhà quyền quý), đến cuối
năm 1919 thì bà đến Paris để gặp cha nuôi Albert Sarraut vừa hoàn thành sứ mệnh
Toàn quyền Đông Dương lần thứ 2.

Từ sau đó, Albert Sarraut bắt đầu trợ cấp cho người con nuôi số học bổng rất lớn là
2500 fɾanᴄs mỗi tháng, chưa kể mỗi lần tời thăm thì ông cho thêm 1000 fɾanᴄs gọi là
để “tiêu vặt”.

Để hình dung số tiền đó lớn như thế nào, hãy xem lại đoạn đối thoại của bà Thế với
nhà báo Pháp xuất sắc nhất thời đại của ông là Pierre Mille:



Pierre Mille: Này cô bé, với 2500 fɾanᴄs mỗi tháng mà cô vẫn không thấy đủ sao? Cô
có biết nữ hoàng Ranaνalona của quốc đảo Madagasca chỉ được 1500 fɾanᴄs mỗi
tháng không? Cô nhận số tiền ngang với lương hưu của một thống đốc đấy, thưa cô.
Cô phá quá!

Hoàng Thị Thế: Nhưng nữ hoàng Ranavalona đâu có phải là con nuôi của ông
Sarraut. Cha nuôi tôi là bộ trưởng, tôi phải tận dụng điều ấy chứ. Với cả chính ông
ấy là người hỏi tôi có cần gì không. Tôi luôn bảo rằng có và ông ấy luôn đưa 1000
fɾanᴄs, không hơn, không kém.

P. M: Nhưng cô có biết một công nhân chỉ kiếm được 700 fɾanᴄs mỗi tháng, và các
viên chức giàu kinh nghiệm cũng chỉ được trả 1500 fɾanᴄs thôi mà họ phải nuôi sống
cả gia đình?

H.T.T: Họ làm thế nào nhỉ? Tôi thì cứ cuối tháng lại nhẵn túi. Mỗi lần trả tiền khách
sạn là 500 fɾanᴄs, bữa điểm tâm trọn gói là 140 fɾanᴄs, tôi đã mất đứt 700 fɾanᴄs rồi.
Tôi ăn nhà hàng, và tôi phải trả nhiều nhất là tiền taxi. Tôi không thích đi bộ.

P.M: Cô quả là đứa trẻ được nuông chiều và tiêu pha bạt mạng. Cô thích xa hoa và
đàn đúm, phải không? Tôi chúc cho cha nuôi cô làm bộ trường mãi để cô được nuông
chiều.

Qua đoạn đối thoại do chính bà Thế kể lại đó, có thể thấy giai tầng xã hội mà bà giao
du gặp gỡ là rất cao, với tư cách là một người con nuôi của 2 vị bộ trưởng Pháp, 1
trong 2 người đó còn trở thành tổng thống Pháp.

Hồi hương
Năm 1922, bà Thế xin về lại Việt Nam, và đến ngày 23/10/1923, sau 6 năm ở Pháp,
bà chính thức được về quê hương sau 1 tháng đi biển, cập cảng Sài Gòn. Đầu tiên bà
đến Cap Saint Jacques (Vũng Tàu), ở tại nhà các bà sơ của tu viện, sau đó tiếp tục
theo học ở Sài Gòn trước khi ra Hà Nội làm công việc thư ký trong thư khố tại phủ
Thống sứ Bắc Kỳ.

Thời gian này, bà nỗ lực đòi lại quyền sở hữu vùng lãnh thổ cũ của Đề Thám ở Phồn
Xương. Bà khẳng định là cha bà từng sở hữu đến 12000 ha đất, và yêu cầu người
Pháp nhượng lại 3000 ha trong tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, là trung tâm căn cứ
địa cũ của nghĩa quân Yên Thế.

Bà còn khẳng định là Albert Sarraut đã hứa điều đó khi bà lên đường sang Pháp năm
1917. Tuy nhiên bà cho biết cũng chấp nhận lấy đất đai ở nơi khác nếu như người
Pháp lo ngại sự hiện diện của bà trong vùng Yên Thế.

Tuy nhiên, chính quyền thuộc địa đã bác bỏ yêu cầu đó, với lý do là không tìm thấy
bằng chứng nào về lời hứa của ông cựu toàn quyền Đông Dương Albert Sarraut,
đồng thời cho biết Đề Thám chưa từng sở hữu nhiều đất đai như vậy. Ngoài ra, chính
quyền thuộc địa còn khằng định khi Pháp ký hòa ước với Đề Thám vàᴏ năm 1901, họ
đã nhượng cho ông quản lý một phần đất đai để khai khẩn, nhưng sau đó Đề Thám đã
phá vỡ hiệp ước nên bà Thế không còn quyền gì với bất kỳ vùnɡ đất nào.



Suốt thời gian ở Hà Nội, bà Thế đã tận dụng mối quan hệ thân thiết với ông Toàn
quyền để xin cho các cháu rể (là chồng của những người con gái của Cả Trọng – con
trai trưởng của Đề Thám) được làm xã trưởng trong các làng họ ở. Không phải tất cả
đều được cất nhắc, nhưng ít nhất có 2 người trong số họ được bổ nhiệm.

Ngoài ra, thời gian này bà Thế còn bí mật bắt liên lạc với những người chống Pháp,
ngầm giúp đỡ họ, và sự việc này chắc chắn là không thể qua mặt được các mật vụ
Pháp vẫn theo dõi bà chặt chẽ, nên vào năm 1927, khi bà Thế yêu cầu được trở lại
Pháp thì những lãnh đạo người Pháp tìm cách giữ bà lại vĩnh viễn ở Châu Âu.

Đỉnh cao danh vọng
Trở lại Paris, bà Thế liên hệ với người giám hộ mới là cựu Toàn quyền Đông Dương
– Paul Doumer, cũng là người đã từng trực tiếp hứa với Đề Thám là sẽ bảo vệ con
gái của thủ lãnh nghĩa quân. Sự việc đó được bà Thế nói là xảy ra vào năm 1902, khi
bà vừa ra đời không lâu, trong thời điểm Đề Thám ký hiệp ước hòa hoãn với Pháp lần
thứ 2.

Khi bà Thế gặp lại Doumer, ông vừa mới trở thành chủ tịch Thượng viện, sau thời
gian giữ chức Bộ trường Tài chính.

Hoàng Thị Thế kể lại:
“Khi tôi quay lại Pháp năm 1927, ông ta nói về cha tôi rất lịch thiệp và hứa chừng
nào ông ta còn sống thì không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Ở Thượng nghị viện,
ông ta giới thiệu tôi với các Thượng nghĩ sĩ, đặc biệt là gửi gắm tôi cho Franᴄois
Pietri – lúc bấy giờ đang là Bộ trưởng Bộ Thuộc địa”.

Một thời gian sau đó, khi bà Thế tỏ ra không còn hứng thú với cuộc sống chơi bời xa
hoa vô công rỗi nghề cùng giới thượng lưu Pháp, bà cảm thấy chán nản và thổ lộ
điều đó với ông Doumer. Ngay lập tức, ông gửi một lá thư tay đến Franᴄois Pietri, lá
thư vẫn còn trong tài liệu lưu trữ của Quốc hội Pháp, đề ngày 18/2/1930, như sau:

“Ông bạn thân mến,
Tôi đã nhận được lá thư đính kèm đây của cô gái An Nam Hoàng Thị Thế, con gái Đề
Thám, người đặt rất nhiều hy vọng vào ông. Nếu ông có thể khiến cô ấy toại nguyện,
thì xin hãy làm giúp. Cô ấy yêu nước Pháp, nhưng lại bị những người An Nam đấu
tranh đầy rẫy ở mẫu quốc lôi kéo, thành ra cô ấy có thể làm nguy hại tới sự nghiệp
của nước Pháp.
Người bạn chân thành của ông – Paul Doumer”

Bức thư này mang tính bước ngoặt đối với cuộc đời bà Hoàng Thị Thế, bởi vì ngay
sau đó bà bước chân vào một lĩnh vực mang tính thời thượng: Điện ảnh!



Tên Hoang Thi The xuất hiện trên poster chính của phim La Lettre

Nhờ sự giúp đỡ của những nhân vật cao cấp nhất của chính quyền Pháp lúc đó, bà
Hoàng Thị Thế được đóng cai đầu tiên trong cuốn phim La Lettre (Lá Thư) của hãng
Paramount năm 1930.



Bà Thế trên poster phim La Lettre
Trong phim này, bà vào vai nhân vật công chúa Trung Hoa tên là Li-Ti (Lý Tỉ). Một
năm sau, Hoàng Thị Thế tiếp tục đóng vai Li-Ti trong phim La dona Bianca vào năm
1931.

Hoàng Thị Thế diễn xuất trong phim La dona Bianca

Cũng trong năm 1931, thượng nghị sĩ Paul Doumer trúng cử Tổng thống Pháp. Tiếng
tăm của bà Thế vì đó đạt đến đỉnh cao ở Paris, khi vừa là con nuôi của Tổng thống,
vừa là minh tinh điện ảnh danh tiếng. Dù vào nghiệp diễn là nhờ mối quan hệ, nhưng
tài diễn xuất của bà được báo chí chuyên môn thừa nhận. Bà Thế thực sự đã trở thành
một thần tượng trong ngành giải trí Pháp, được nhiều người theo đuổi. Hàng ngày,
hộp thư của bà đầy thư của fan hâm mộ gửi tới, trong đó không thiếu thư tỏ tình yêu
đương, nhiều đến mức bà không thể đọc hết.

Hậu trường khi bà Thế đóng phim



Mùa hè năm 1931, bà Hoàng Thị Thế kết hôn với Robert Bourɡès, con trai của một
gia đình giàu có ở Bordeaux.

Thoạt đầu, cuộc hôn nhân này tưởng như là rất môn đăng hộ đối, theo cách gọi của
người Việt. Cô dâu là một người nổi tiếng, con gái của Tổng thống, còn chú rể là hậu
duệ của một bá tước, vô cùng giàu có. Sau khi lấy chồng, bà Thế mới biết một sự thực
là Bordeaux thời ấy, môi trường mà bà sống người ta chỉ tiếp xúc với những ai có tổ
tiên ông bà sở hữu lâu đài, chứ không giao du với những nhà giàu mới phất, là những
người không giàu có từ nhiều đời trước đó.

Người ta khinh thường những nhà giàu mới nổi, và những người đến từ thuộc địa bị
coi là “khố rách áo ôm”. Họ cũng không muốn cưới con gái của những nhà như vậy
vì sợ của hồi môn sẽ bị đem ra đánh bóng tên tuổi cho những gia đình như vậy.

Do đó, dù có là con nuôi của Tổng Thống đi nữa, bà Thế nói trong hồi ký rằng chính
bà cũng không hiểu vì sao bà lại lấy được chồng trong gia đình như vậy, và vì sao bà
lại được chấp nhận. Rất có thể gia đình quý tộc kia tưởng rằng bà thật sự là công
chúa ở vùng Viễn Đông (do cách gọi của báo chí thời đó dành cho bà Thế khi là
“Công chúa An Nam”, khi khác lại là “Công chúa Trung Hoa”). Ngoài ra, bà Thế
cũng lờ mờ suy đoán rằng nhờ vai trò là con nuôi của Tổng Thống, có mối quan hệ
rộng rãi, bà được nhiều người nói tốt với gia đình chồng. Cả Paul Doumer và Albert
Sarraut đều phát đi thiệp báo hỷ ghi tên cả hai người họ, đồng thời tuyên bố chính
thức rằng họ đều là cha nuôi của Hoàng Thị Thế, thiệp ghi như sau:

“Ông Paul Doumer, Tổng Thống nước Cộng hòa, cùng ông Albert Sarraut, Thượng
nghị sĩ, hân hạnh báo tin hôn lễ của con gái nuôi, công chúa Hoàng Thị Thế, với ông
Robert Bourges”.

Thiệp báo hỷ của Hoàng Thị Thế



Có một điều đáng lưu ý, đó là bà Hoàng Thị Thế sinh năm 1901, khi cưới bà đã 30
tuổi, còn ông Robert Bourges sinh năm 1907. Để hợp với lề thói, bà sửa lại năm sinh
là 1905 để phù hợp hơn với chồng.

Đám cưới của Hoàng Thị Thế gây tiếng vang lớn ở Bordeaux. Trong số báo ra ngày
5/9/1931, tờ nhật báo địa phương La Vie Bordelaise dành hẳn một bài với tiêu đề:
Một công chúa vùng Viễn Đông tổ chức hôn lễ ở xứ ta”. Một lần nữa, xuất thân và
danh xưng công chúa của bà Thế bị truyền thông thổi phồng:

“Những ngày vừa qua, hôn lễ của công chúa Hoàng Thị Thế, cháu gái cựu hoàng đề
Trung Hoa và một trong những ông vua cuối cùng của An Nam, với ông Robert
Bourges, xuất thân từ một gia đình nổi tiếng danh giá nhất Bordeaux đã diễn ra ở
Cauderan”

Đoạn tin sau đây cho thấy sự nhầm lẫn một cách trầm trọng của truyền thông Pháp
khi đó:

“Xin nhớ rằng cựu hoàng An Nam này từng gặp rắc rối với chính quyền bảo hộ và
phải xin lánh đi nghỉ dưỡng dưới bầu trời mê hoặc của hòn đảo La Reunion. Công
chúa Hoàng Thị Thế chính là cháu gái ông ta”.

Theo lời bài báo này thì Hoàng Thị Thế là cháu gái của vua Thành Thái, người bị đày
ở đảo Reunion cùng con trai mình là vua Duy Tân vào năm 1916, sự nhầm lẫn hài
hước này có lẽ đến từ danh xưng “Công chúa An Nam” mà truyền thông đã dành cho
bà Thế ngay từ khi bà bắt đầu hiện diện ở Pháp.

Trong ngày cưới, cô dâu cao 1m55 mặc một chiếc váy kim tuyến thêu họa tiết cổ điển
khoe được sự quyến rũ rất Á Châu pha lẫn nét sang trọng của thời trang Paris. Cô
dâu còn đội chiếc khăn voan dài kiểu Anh. Lễ cưới được báo chí mô tả lại là rất xa
hoa, cực kỳ diễm lệ tại dinh thự được trang hoàng lộng lẫy của gia tộc Bourges. Nghi
lễ ở nhà thờ được cử hành vào giữa đêm tại thánh đường Saint-Amand de Cauderan
rực rỡ đèn hoa.

Trong tiếng nhạc uy nghi, cặp đôi tiến vào lễ đường, “công chúa” Hoàng Thị Thế
khoác tay cha nuôi Albert Sarraut, còn Robert Bourges khoác tay phu nhân Paul
Bourges.

Lễ cưới này thực sự là một sự kiện quan trọng của cả vùng và nó vẫn được nhắc lại
trên báo chí địa phương nhiều năm sau đó.

Đầu tháng 5 năm 1932, sau khi kết hôn gần 1 năm, Hoàng Thị Thế trở lại Paris theo
lời mời của cha nuôi, là đương kim Tổng Thống Paul Doumer, để rồi chỉ vài ngày sau
đó bà tận mắt chứng kiện một sự kiện chấn động thế giới: Tổng Thống Pháp bị ám sát,
tại lễ khai mạc một buổi triển lãm vinh danh các nhà văn lớn. Chính bà Thế ở bên
cạnh ông Doumer và là người đầu tiên sơ cứu cho ông, trước khi ông ra đi tại bệnh
viện.

Không còn ông Doumer, bà Thế mất đi một người che chở, người mà sau đó bà vẫn
luôn nhắc tới những ký ức đẹp. Bà nói trong một lần phỏng vấn: “Không một ai nói
chuyện với tôi dịu dàng như ông Doumer”.



Hoàng Thị Thế năm 1932

Cũng trong năm 1932, một cuộc kiểm toán về ngân sách dành cho chính quyền bảo
hộ ở Đông Dương, cụ thể là ở xứ Bắc, đã kết luận rằng vì Hoàng Thị Thế đã kết hôn
với một người giàu có, nên xóa bỏ khoản trợ cấp dành cho bà. Bà Thế nhận khoản trợ
cấp cuối cùng vào đầu năm 1933.

Đến tháng 11 năm 1933, bà viết lá thư bày tỏ ý kiến với Bộ trưởng bộ Thuộc địa
nhằm xin tiếp tục được trợ cấp, có thể vì nể trọng người cha nuôi quá cố của bà Thế
nên ông Bộ trưởng cho phép bà được tiếp tục nhận khoảng tiền này cho đến năm
1936, sau đó cắt giảm còn 1 nửa vào năm 1937.

Chỉ đến năm 1940 thì chính phủ Vichy của Pháp ở vùng bị Đức chiếm đóng đã quyết
định xóa bỏ mọi khoản trợ cấp cho Hoàng Thị Thế.

Sau khi sinh con trai vào ngày 14/5/1935, bà Thế quyết định quay lại với điện ảnh,
tham gia cuốn phim thứ 3, cũng là phim cuối cùng của mình mang tên Le seᴄret de
l’émeaude, ra rạp năm 1936.



Hoàng Thị Thế trong phim Le seᴄret de l’émeaude (1935)

Nhờ điện ảnh, bà Thế lại tiếp tục được gặp gỡ công chúng thường xuyên ở Paris, chứ
không phải là một người đàn bà an phận làm vợ, làm dâu trong một gia đình đại tư
sản ở Bordeaux, từ đó có điều kiện tham gia (hoặc tiếp tục tham gia) các hoạt động
yêu nước cùng các Việt Kiều tại Paris, ủng hộ việc quê hương thoát khỏi sự đô hộ của
Pháp.

Rồi điều gì đến cũng đến, gia đình Bourges nghe phong phanh về các hoạt động đó
của bà Thế, xem đó là những hành động đi ngược lại với lợi ích của nước Pháp, là sự
phản bội không thể dung thứ. Mặt khác, rất có thể là gia đình chồng cũng đã nghe
những đồn đại về sự thật liên quan đến xuất thân của Hoàng Thị Thế, cảm thấy bị lừa
dối. Đó là những lý do mà gia đình Bourges quyết định cắt đứt liên hệ với Hoàng Thị
Thế.

Cuộc ly hôn được tòa án dân sự quyết định ngày 19/1/1940. Như đã nhắc tới, đó cũng
là năm mà chính phủ Pháp cắt đứt mọi sự chu cấp cho bà Thế.

Phán quyết của tòa rằng quyền nuôi con thuộc về gia đình Bourges, bù lại thì gia
đình này sẽ chu cấp một khoản tiền sinh hoạt cho bà Thế. Tuy nhiên trên thực tế thì
sau đó bà Thế chưa bao giờ nhận được bất kỳ đồng nào của chồng cũ từ đó trở về sau.
Vì điều này, bà đã theo đuổi rất nhiều vụ kiện, nhưng kết quả càng làm bà bị khánh
kiệt thêm chứ không mang lại kết quả tích cực nào.



Hoàng Thị Thế năm 1941

Không gia đình
Từ một người có tất cả, bà Thế trở thành người không chồng, không con, không nhà,
sống bằng khoảng trợ cấp của chính phủ (vốn giảm còn một nửa từ năm 1937), cho
đến tháng 7 thì trợ cấp cũng bị cắt bỏ hoàn toàn vì bà có liên quan đến những nhà
dân tộc chủ nghĩa Việt Nam ở Paris.

Mặt khác, chính phủ Vichy lúc đó vừa được thành lập đã bãi bỏ nền Cộng hòa trước
đó của 2 người cha nuôi của bà Thế, nên dĩ nhiên là bà Thế không thể trông cậy vào
chính phủ mới này được, và cũng vì vậy mà bà Thế không còn nương nhờ được vào
người cha nuôi Albert Sarraut.

Không gia đình, không thu nhập, từ đó bà Thế sống bằng tiền tiết kiệm trong một căn
phòng không nội thất thuê ở ngoại ô phía nam Paris, sau đó lánh ẩn tới một thành
phố nhỏ vùng Charentes cho tới năm 1941 thì quay lại Paris. Thời gian này, trong
một dịp nào đó bà Thế đã gặp và trở thành bạn của một nhân vật cao cấp khác của
nước Pháp, đó là tướng de Gaulle, người đã trở thành Tổng Thống lâm thời Cộng
hòa Pháp vào năm 1944. Khi khi nắm quyền, de Gaulle khôi phục khoản trợ cấp giám
hộ của nhà nước cho bà Hoàng Thị Thế.

Nền Cộng hòa đệ tứ của Pháp chính thức tuyên bố ngày 27/10/1946, thì chỉ vài tháng
sau đó các nhà lãnh đạo của chính phủ lại một lần nữa quyết định xóa bỏ những
quyền lợi mà tướng de Gaulle khôi phục cho bà Thế. Nguyên do được cho là vì lúc đó
cuộc chiến chống Pháp ở Đông Dương vừa nổ ra, nhà nước VNDCCH được thành



lập, và một người con của Đề Thám, là một anh hùng dân tộc của Việt Nam đã dành
30 năm để chống Pháp, không còn có lý do để nhận bổng lộc của nước Pháp nữa.

Năm 1949, bà Thế viết thư yêu cầu chính phủ Pháp phải trả cho bà khoảng tiền
228.000 fɾanᴄs cho thời gian mà bị cắt trợ cấp (1947) cho đến thời điểm bà viết thư
yêu cầu. Lá thư cũng cho biết bà Thế đã xin được hồi hương về Đông Dương nếu như
yêu cầu này bị từ chối. Rốt cuộc, bà không nhận được tiền, cũng không được cho hồi
hương.

Từ sau đó, bà Thế có một thời gian dài trôi dạt, sống nhờ tiền tiết kiệm và nghề bói
toán, đến hơn 10 năm sau đó bà mới về lại Hà Nội để sinh sống cho đến lúc qua đời.

Khoảng thời gian từ 1947 (năm bị chính thức cắt trợ cấp) đến năm 1961 bà Thế ở đâu,
sống như thế nào, không được ghi lại đầy đủ. Ngay ᴄả trong hồi ký, bà cũng không
nhắc lại chi tiết. Chỉ biết rằng bà đã sống bằng khả năng được thừa hưởng khả năng
từ người mẹ của mình (cộng với đi học thêm nghề bói toán), đó là nghề xem chỉ tay,
bói toán.

Năm 1955, Pháp chính thức kết thúc sự hiện diện ở Việt Nam, đó cũng là lúc bà Thế
sắp xếp cho một cuộc trở về quê hương. Trong lá thư viết năm 1955 gửi cho người
con trai của mình mang tên là Jean-Maɾie (cũng là tên của bà Thế lúc được rửa tội ở
Hải Phòng năm 16 tuổi) bà đã cho biết điều đó. Trong lá thư này, bà Thế bày tỏ tình
yêu thương của mình đối với con, cùng với đó là sự đau xót vô vàn vì đã không được
ở bên con từ lúc nhỏ cho đến lớn, đồng thời trách móc gia đình chồng đã gây ra hoàn
cảnh đau đớn đó. Trong thư, bà Thế cũng nhắc lại những vụ kiện bà đã theo đuổi để
không bị tước quyền nuôi con, nhưng đều thất bại:

“Vụ kiện làm mẹ khánh kiệt, con hiểu không, Và tất cả điều đó là để có con bên mẹ,
để có thể thuê một chỗ ở không xa Bordeaux, để thấy con qua lại, để người ta không
tước mất của mẹ hết thảy những nụ hôn của con, âu yếm của con! Để sống không quá
túng quẫn và rồi làm con hổ thẹn sau này. Đúng là nghèo không phải xấu xa.”
…
“Giờ đây mẹ gần như đã đạt được mục đích, đó là trở về quê hương Việt Nam yêu
dấu, quê hương cuối cùng cũng được tự do. Bởi mẹ là người Bắc kỳ. Dù cộng sản hay
không cộng sản, thì đó vẫn là tổ quốc của mẹ…”

Sau lá thư này, bà Thế tưởng rằng mình sẽ được trở về quê hương, bởi vì lúc đó
người Pháp không còn quyền lợi gì ở Việt Nam để phải ngăn cản một người phụ nữ
cô độc ngoài 50 tuổi trở về quê hương của bà. Tuy nhiên bà phải chờ thêm 6 năm nữa
mới về được, đó là năm 1961.

Trước đó 2 năm, bà Trần Lệ Xuân (madame Nhu), với tư cách đại đại diện cho Tổng
Thống Ngô Đình Diệm ở miền Nam, đã đến gặp bà Hoàng Thị Thế trong một dịp đi
công tác ở Paris và ố thuyết phục bà về sống ở Sài Gòn. Bà Thế đã từ chối, lý do dễ
hiểu, bởi vì bà có tình cảm đặc biệt với quê hương miền Bắc, đồng thời bà cũng đã
từng gặp gỡ nhiều người Việt theo chủ nghĩa cộng sản ở Paris.
Năm 1961, phó thủ tướng VNDCCH là Phan Kế Toại, nhận sự ủy thác của chủ tịch
Hồ Chí Minh, đã sang Paris để đưa bà Thế hồi hương.

Những năm cuối đời



Tháng 8 năm 1961, bà Thế được đưa sang Liên Xô, sau đó đi tàu qua Trung Quốc để
về Hà Nội, bà được Phan Kế Toại đón ở ga xe lửa cùng với bộ trưởng Bộ nội vụ và
thành viên Ủy ban TW MTTQ cùng 2 người cháu gái (con của anh trai bà Thế là Cả
Trọng).

Chính phủ VNDCCH cấp cho bà Thế một chỗ ở tại số 20 phố Thụy Khuê, trong một
khu tập thể dành cho con của cán bộ nhà nước. Vì không hợp khí hậu, bà bị bệnh hô
hấp và nằm Bệnh viện Việt Xô một tháng.

Sau khi ra viện, bà được phân công một công việc ở thư viện tỉnh Bắc Giang, tại đây
bà dành nhiều thời gian để gặp gỡ các cựu binh của khởi nghĩa Yên Thế, lúc này đều
đã cao tuổi.

Năm 1963, bà bắt đầu viết hồi ký Kỷ Niệm Thời Thơ Ấu bằng tiếng Pháp, sau đó được
nhà thơ Hoàng Cầm (bút hiệu Lê Kỳ Anh) dịch ra tiếng Việt và phát hành lần đầu
năm 1975.

Năm 1974, bà Thế về sống hẳn ở Hà Nội, được nhà nước cấp một căn hộ nhỏ rộng
31.2m vuông ở tầng 2 tòa nhà E1 trong khu tập thể Văn Chương, quận Đống Đa.

Ngày nay, một số người già trong khu này vẫn còn nhớ tới một bà lão tóc bạc, rất dịu
dàng, tốt bụng, hào phóng. Họ nói rằng mỗi lần Hoàng Thị Thế ra ngoài uống trà ở
một quán nhỏ gần nhà, mọi người sẽ ùa lại để xin bà xem bói cho, lúc nào bà cũng rất
vui lòng xem cho.



Bà Hoàng Thị Thế qua đời ngày 9 tháng 12 năm 1988, hưởng thọ 87 tuổi. Bà được
yên nghỉ giữa đồn Phồn Xương năm xưa, ở ngay nơi bà được sinh ra, nơi cha của bà
đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đã được lưu danh muôn đời trong sử sách.



Đông Kha (biên soạn) – fb.com/1xuaxua
(Tham khảo nội dung từ cuốn Hồi ký của Hoàng Thị Thế, và cuốn Hoàng Thị Thế –
Con gái Đề Thám của tác giả Claude Gendre, bản tiếng Việt của công ty sách
Omega)
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Hoàng Thị Thế: Minh tinh điện ảnh người Việt đầu tiên tại trời Tây
Trở về Việt Nam
Cuối năm 1939, Hoàng Thị Thế rời Pháp sang Bỉ, mấy tháng sau thì chiến tranh thế
giới thứ 2 nổ ra, quân Đức tấn công Bỉ rồi tràn sang đánh Pháp. Sau khi kết thúc
chiến tranh, bà Thế trở lại Paris.
Đến năm 1961 thì bà trở về miền bắc Việt Nam, sống ở Hà Bắc (hợp nhất từ tỉnh Bắc
Ninh và Bắc Giang ngày nay) gần vùng đất Yên Thế nơi bà sống thời thơ ấu.

Bà Hoàng Thị Thế ở Hà Bắc năm 1963, khi bà đang viết cuốn “Kỷ niệm thời thơ
ấu”. (Ảnh từ khoinghiayenthe.wordpress.com)

Năm 1963, bà Thế bắt đầu viết hồi ký bằng tiếng Pháp nói về thời thơ ấu, về tình cảm
nồng ấm gia đình, về nghĩa quân Yên Thế từ năm 1906 đến 1909.
Cuốn nhật ký mô tả những tháng ngày gian khó, cầm cự với quân Pháp của nghĩa
quân Yên Thế, cũng nói về việc người Pháp thừa nhận tinh thần thượng võ, vị tha của
Đề Thám khi nhiều lần tha mạng cho người Pháp mặc dù họ luôn tìm cách trừ khử
ông.

Năm 1974 thì bà Thế đến Hà Nội ở phòng 31 khu tập thể Văn Chương. Năm 1975, khi
đã ngoài thất tuần, bà đặt tên cho cuốn hồi ký của mình là“Kỷ niệm thời thơ ấu”.
Cũng năm này cuốn hồi ký đã được Hoàng Cầm (bút danh Lê Kỳ Anh) dịch sang tiếng
Việt, có sự hiệu đính của Khổng Đức Thiêm.

Tấm ảnh chụp bà Hoàng Thị Thế trước nhà trưng bày khởi nghĩa Yên Thế. (Ảnh
từ khoinghiayenthe.wordpress.com)

Năm 1988, bà Hoàng Thị Thế mất tại khu tập thể Văn Chương Hà Nội, thọ 87 tuổi,
mộ của bà được đặt tại khu di tích Yên Thế (Bắc Giang). Cuộc đời của bà từ lúc bị bị
bắt, sống lạc lõng trên nước người, rồi trở thành diễn viên nổi tiếng khắp nước Pháp,
rồi lại mất rất nhiều sau ly hôn… có thể nói câu chuyện cuộc đời ấy ly kỳ như phim
ảnh.

Điều may mắn cuối cùng là bà đã trở về với quê hương đất nước, được mất tại mảnh
đất bà đã sinh ra với nhiều kỷ niệm thân thương như được miêu tả trong hồi ký của
bà.

Trần Hưng

http://fb.com/1xuaxua
http://khoinghiayenthe.wordpress.com/
http://khoinghiayenthe.wordpress.com/

