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100 NAÊM BAÙO “NÖÕ GIÔÙI CHUNG” (1918-2018) 
TÔØ BAÙO COÙ XU HÖÔÙNG CHOÁNG PHAÙP KÍN ÑAÙO

Nguyễn Thị Tường Khanh*

Trong bối cảnh chính trị “Pháp - Việt hợp tác”, “Pháp - Việt thân thiện”, báo chí những 
năm đầu thế kỷ 20 hầu hết là báo hợp pháp, được chính phủ Pháp cho phép xuất bản. Tuy 
nhiên, tờ báo nào cũng phải có một xu hướng chính trị nhất định. Loại báo có xu hướng 
chống Pháp như: Phan Yên báo, Đại Nam Đăng cổ tùng báo, Lục tỉnh tân văn; có tờ thân 
Pháp, ca ngợi Pháp như Nam Phong, có tờ giữ thái độ trung lập... Nữ Giới Chung là báo hợp 
pháp nhưng có xu hướng chống Pháp một cách kín đáo.

1. Gợi lại truyền thống đấu tranh yêu nước của dân tộc
Nữ Giới Chung, với đối tượng chính là phụ nữ, ngay từ đầu những người sáng lập 

báo đã mong muốn tờ báo phải là “tiếng chuông thức tỉnh nữ giới”, khơi dậy ý thức dân 
tộc của người phụ nữ, nhắc nhở người phụ nữ 
quan tâm đến “vận nước”, “vận giang san”. Gợi 
lại truyền thống đấu tranh yêu nước của dân 
tộc, nhắc đến những gương sáng về lòng yêu 
nước của người xưa được các tác giả Nữ Giới 
Chung, đặc biệt là bà chủ bút Sương Nguyệt 
Anh coi như cách thức hữu hiệu phục vụ cho 
chủ đích của mình.

Nữ Giới Chung có đăng những bài thơ, 
câu thơ nhắc đến các anh hùng liệt nữ trong lịch 
sử dân tộc như:

Bà Triệu Ẩu
“Không duyên không kiếp cũng không chồng
Cái nợ trần hoàn cái nợ chung
Nhắm mắt đưa chân coi tạo hóa.
Kề vai vắt vú gánh non sông 

* Ths. Phó Trưởng phòng Truyền thông, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Chuyên mục Văn uyển đăng bài thơ “Bà Triệu Ẩu”,
 Nữ Giới Chung số 12, ngày 26/4/1918
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Sát cùng hai gái dòng con Lạc 
Thương lấy trăm trai giống họ Hồng 
Thành bại kể chi thiên hạ sự 
Nữ nhi như thế cũng anh hùng”. [Nữ Giới Chung, số 12].
Hay câu thơ vịnh bà Trưng Nhị
“Nỗi nhà tuy thế là duyên chị 
Việc nước vì chưng cũng phận mình” [Nữ Giới Chung, số 1]
Hoặc những câu kêu gọi bà Trưng, bà Triệu vì dân mà giúp sức:
“Bà Trưng, bà Triệu linh hay chẳng 
Giúp bút văn minh tới vỗ đài” [Nữ Giới Chung, số 5].
Hay câu thơ ghi nhớ công lao của bà Trưng, bà Triệu:
“Dấu thơm Trưng, Triệu còn ghi để
Gương cũ soi chung vẫn chửa lòa” [Nữ Giới Chung, số 12].
Trên chuyên mục “Văn uyển”, có những câu thơ như khuyến khích, thúc giục người 

phụ nữ:
“Chuông vàng gióng giả
Gửi bạn quần xoa
Phá tan giấc điệp
Tỉnh lại hồn hoa
Hỡi chị em ơi giậy giậy mà”
[Nữ Giới Chung, số 12].
Hoặc:
“Đem cứu luân lý
Lấy nghĩa quốc gia 
Như chị em ai giậy giậy mà 
Cùng cạnh tranh với người ta”
[Nữ Giới Chung, số 20]
Lại có những câu kêu gọi sâu sắc như:
“Đã sinh giữa chốn dinh hoàn
Cái thân há chẳng phụ phàng mai sau”
[Nữ Giới Chung, số 18]
“Lòng riêng há phải tình huê nguyệt 
Trăm nỗi tơ vương nỗi nhớ nhà”
[Nữ Giới Chung, Số 20]
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Hoặc:
“Chị em ơi hỡi chị em
Có lòng nghĩ đến nước Nam chăng là”
[Nữ Giới Chung, số 7]
“Kia kìa địa thế nước ta
Thiên thơ định phận sanh ra cũng kỳ”
[Nữ Giới Chung, số 7]
Nữ Giới Chung nhắc đến vua Hồng Bàng, bà Trưng Trắc, bà Triệu Ẩu, vua Đinh Tiên 

Hoàng, vua Lý Nam Đế, vua Lê Thái Tổ, vua Quang Trung như những người có công dựng 
nước và giữ nước trong lịch sử dân tộc [Nữ Giới Chung, số 21], ngược lại, việc Lý Chiêu 
Hoàng để mất quyền sang tay nhà Trần, Nữ Giới Chung coi như:

“Nỗi nhục ngàn năm dạ cũng rầu” [Nữ Giới Chung, số 12].
Nữ Giới Chung số 7 có đăng bài “Một người vợ lính” do cô Lê Ái Kiều dịch lại từ tiếng 

Anh. Mượn câu chuyện một người vợ lính nước Anh khi đất nước có chiến tranh cũng xung 
làm khán hộ (y tá) để cứu người, tác giả muốn nhắc nhở người phụ nữ phải biết “nhẹ tình 
gia thất” mà có trách nhiệm trước vận nước, “có cái 
bổn phận là người trong nước”.

Tác giả Nguyễn Song Kim - Nguyễn Mạnh 
Bổng lại lấy một người thiếu niên Pháp yêu nước 
trong cuộc chiến tranh Pháp - Đức như tấm gương 
để thiếu niên Việt Nam noi theo, về việc này, tác giả 
có “lời bàn”: “việc nước là nghĩa công không cần 
quen hay lạ, mình vào theo bọn quân quan để hòng ra 
trận. Can đảm thay! anh hùng thay!”. Từ đó, ông đưa 
ra “câu kết”: “việc nước không chia ra lớn nhỏ, trai 
hay gái, ai ai cũng phải tìm phương mà báo đáp mới 
được gọi là người” [Nữ Giới Chung, số 21]. Như vậy, 
để xứng đáng làm người, theo tác giả, phải có ý thức 
trách nhiệm với “nước Tổ”. 

Có thể nói, tuy chưa có thái độ trực diện, nhưng 
Nguyễn Mạnh Bổng đã lấy tinh thần yêu nước chính 
nghĩa của chính người dân Pháp để giáo dục người 
Việt Nam. Đây cũng là cách mà không ít người Việt 
Nam yêu nước sau này vẫn dùng.

Nữ Giới Chung ra đời năm 1918, khi các phong 
trào theo tư tưởng dân chủ tư sản của Phan Bội Châu, 

Bài báo với những lời kết đầy ẩn ý 
trên Nữ Giới Chung, số 21, ngày 12/7/1918
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Phan Chu Trinh, Lương Văn Can đã đi vào thoái trào, phong trào vô sản chưa được xác lập 
ở nước ta, những phong trào vũ trang kháng Pháp đều không mấy thành công. Trong bối 
ảnh chính trị như vậy, với tư cách là một tờ báo của giới nữ, Nữ Giới Chung đã góp những 
tiếng nói đầu tiên nhằm thức tỉnh ý thức dân tộc cho người phụ nữ. Đó là một thành công 
đáng ghi nhận của báo Nữ Giới Chung.

2. Nữ Giới Chung với việc cổ vũ, ủng hộ phong trào Duy Tân
Như chúng ta đã biết, vào những 

năm đầu thế kỷ 20, do ảnh hưởng của 
cuộc vận động Duy Tân của Trung 
Quốc, Nhật Bản duy tân và chiến thắng 
Nga hoàng, qua làn sóng Tân thư, Tân 
văn, ở Việt Nam đã xuất hiện hai phong 
trào chính trị có xu hướng rõ rệt: phong 
trào cải cách ôn hòa do Phan Chu Trinh 
khởi xướng cùng các đồng chí của 
ông như Trần Quý Cáp, Nguyễn An 
Khương, Trần Chánh Chiếu ở miền 
Trung và miền Nam; xu hướng cách 
mạng bạo động, mà người đứng đầu là 
Phan Bội Châu.

Phong trào Duy Tân ở miền Trung 
và miền Nam mở rộng kinh doanh công 
thương nghiệp, lập các công ty, cơ sở 
kinh doanh để cạnh tranh quyền lợi với 
Pháp, Hoa, Ấn kiều... Chúng ta có thể 
kể như: công ty Phượng Lâu ở Thanh 
Hóa, Triều Dương thương quán ở Vinh, 
Nghệ An, Quảng Nam công ty, Liên 
Thành công ty...

Ở miền Nam có các khách sạn, các công ty như Chiêu Nam lầu ở Sài Gòn, Minh Tân 
công nghệ xã tại Chợ Lớn, các hiệu buôn Tân Hiệp Long của Hồ Nhật Tân ở Long Xuyên, 
hiệu thuốc bắc Tư Bình Đường ở Bến Tre... đều có thể coi như là những cơ sở, những “hộp 
thư” liên lạc của các nhân sĩ trí thức yêu nước Nam Kỳ hưởng ứng Đông Du.

Phong trào vận động Duy Tân ở Nam Kỳ có tên là cuộc vận động Minh Tân đã dội 
những ảnh hưởng trực tiếp đến báo chí xứ này, trong đó tờ Lục tỉnh tân văn có thể coi là 
một ví dụ tiêu biểu.

Bài “Bàn về lòng yêu nước của đờn bà Pháp”, 
Nữ Giới Chung số 10, ngày 12/4/1918
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Lục tỉnh tân văn ra số đầu tiên ngày 14/11/1907, do Gilbert Trần Chánh Chiếu (Trần 
Nhựt Thăng) làm chủ bút. Có thể nói, 50 số đầu của Lục tỉnh tân văn chính là “tiếng nói 
của cuộc vận động Minh Tân” (Đỗ Quang Hưng 2000: 32) với hàng loạt các bài có tính 
chất “cổ vũ, chấn hưng dân trí, dân khí, hợp quần kinh doanh chống lại sự độc quyền của tư 
bản Pháp, sự cạnh tranh của tư sản người Hoa, người Ấn” (Đỗ Quang Hưng 2000: 32). Đây 
cũng chính là lý do để nhà cầm quyền Pháp bắt giam Trần Chánh Chiếu, sau đó, vị trí chủ 
bút rơi vào tay nhiều người khác và màu sắc của tờ báo cũng khác đi.

Để cổ vũ, ủng hộ Minh Tân, Nữ Giới Chung có một số bài, cụ thể như sau:
Bài “Lời giới thiệu tiệm buôn” trên Nữ Giới Chung số 4 ngày 1/3/1918, công khai vận 

động góp cổ phần cho công ty Liên Thành(1), một tổ chức của những nhà yêu nước đứng ra 
kinh doanh để lấy tiền giúp phong trào Đông Du, bài báo có viết:

“Bổn báo vì thấy phần hùn thêm vốn 
của hội Liên Thành cũng chắc sẽ có lợi ích 
cho người vô hùn nhiều lắm, và cũng có 
ích chung trong cuộc tiến hóa về việc kinh 
tế của xứ ta”. So với các công ty vô danh 
(société anonyme) của người Việt Nam, 
Nữ Giới Chung giới thiệu 5 nét đặc sắc 
của hội Liên Thành:

- “Thiết lập sớm hơn hết và giữ gìn 
lâu hơn hết” (thành lập ngày 6/6/1906, tại 
Phan Thiết).

- “Có số chủ hùn vốn đông hơn hết” 
(hơn 200 người).

- “Số tư bổn lớn hơn hết” (93.200 đồng).
- “Cuộc dinh nghiệp lớn hơn hết” (có 6, 7 đại lý ở Trung Kỳ và hầu khắp các tỉnh 

Nam Kỳ).
- “Có nhiều điều kiện tiện lợi cho chủ hùn hơn hết” (người xướng lập, quản lý đều là 

người Việt Nam; tiếng Việt được dùng trong sổ sách và khi bàn định việc Hội...).
Với bài “Đồ lên giá”, tác giả Trần Thị Đào đã lên tiếng hô hào tẩy chay hàng ngoại, 

cổ vũ tranh đua quyền lợi với Hoa, Ấn kiều. Trước việc thương nhân Hoa, Ấn kiều lợi dụng 
tình hình chiến tranh đã tăng giá hàng lên gấp 2, 3 lần, tác giả lên án, đó là “cách ăn lời cắt 
cổ” và khuyên người dân “mình biết đồ bán mắc thì mình đừng mua, mình không mua thì 
họ bán cho ai, rồi coi xem họ có hạ giá xuống không cho biết” [Nữ Giới Chung, số 20].

Tác giả Trần Thị Đào cũng chính là người đề nghị Toàn quyền Đông Dương A. Sarraut 
thành lập một Trường Công thương tại Sài Gòn (École de Commerce et d’Industrie) để 

Bài “Lời giới thiệu tiệm buôn” trên Nữ Giới Chung 
số 4 ngày 1/3/1918, công khai vận động góp cổ phần 

cho Công ty Liên Thành



95

Thông báo khoa học 2018*

người Việt Nam có thể “học nghề nghiệp bán buôn”. Xã hội Việt Nam truyền thống chỉ 
trọng hai nghề: “nghề làm quan” và “nghề làm ruộng” (nhất sĩ, nhì nông) cho nên, hậu quả 
là “dân ta dốt hơn người các nước”. Tác giả cho rằng, để có thể “cạnh tranh với người dị 
quốc”, người Việt Nam phải “lo thế nào cho biết bán buôn, cho thạo nghề nghiệp”.

3. Kêu gọi hợp quần Bắc - Trung - Nam
Đây cũng chính là tôn chỉ thứ 4 mà bà chủ bút Sương Nguyệt Anh đã từng đề xướng 

trên Nữ Giới Chung số đầu tiên “Liên lạc mối cảm tình, tỏ cái nghĩa chủng tộc, kết một giải 
đồng tâm, hiệp cả Bắc, Trung, Nam, làm 
một đoàn thể lớn”. Để làm rõ ý hơn, bà 
dùng 4 chú thích:

- “mối cảm tình”: lòng biết thương 
xót nhau.

- “chủng tộc”: giống nòi, cùng chung 
một tổ, một màu da.

- “đồng tâm”: cùng một lòng.
- “đoàn thể”: nhiều người hiệp làm 

một [Nữ Giới Chung, số 1].
Như vậy, làm sao để nâng cao ý 

thức cộng đồng cho người phụ nữ, từ 
chỗ biết thương xót nhau để chung lòng 
chung sức hợp lại thành một đoàn thể 
lớn là một trong 4 mục đích của Nữ 
Giới Chung.

Mục đích này lại được tác giả 
Nguyễn Song Kim - Nguyễn Mạnh Bổng 
nhắc lại qua bài xã thuyết “Bàn về lòng 
bác ái” trên Nữ Giới Chung số 11 ngày 
19/4/1918. Tác giả viết:

... lấy cái nghĩa loài giống mà nói thì phàm những người vàng da đen tóc, đều nên kết 
nghĩa với nhau cho cố kết; lấy cái nghĩa quốc gia mà nói thì phàm trong 3 xứ, không cứ 
Trung Kỳ, Nam Kỳ, Bắc Kỳ cùng chung một phong tục, cùng chung một ngôn ngữ, cùng 
chung một tổ tiên đều phải yêu nhau như con một mẹ sanh ra cả”.

Theo tác giả, “lòng bác ái” ở đây, không chỉ có nghĩa là đoàn kết Bắc - Trung - Nam 
mà xa rộng hơn, phải biết kết tình nghĩa với cả nhân loại.

Qua một bài khác, Nguyễn Mạnh Bổng phê phán thói thờ ơ trước tình cảnh khốn khổ 
của đồng bào mình, cho đó là một việc “quấy” (xấu) trong xã hội [Nữ Giới Chung, số 12].

Bài xã thuyết “Bàn về lòng bác ái” 
trên Nữ Giới Chung số 11, ngày 19/4/1918
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Như vậy, bác ái còn có nghĩa là lòng thương người. Lòng bác ái - thương người còn 
được tác giả làm rõ thêm: “phải lấy việc giúp người ngu đần hơn mình, nghèo hèn hơn 
mình, những người bị hoạn nạn, tàn tật làm trách nhiệm”.

Còn Nguyễn Thị Bồng - Nguyễn Văn Vĩnh bàn về vấn đề này như:
Tệ nhứt là một nước Nam, Bắc, Trung tam kỳ coi nhau như Tần, như Việt, không được 

cùng nhau một ý chí, một xu hướng, một cảm tình, người Bắc đối với người Nam lạt lẽo, 
người Trung đối với người Bắc lạnh nguội; hai mươi năm triệu đồng bào tan tác như một 
bàn tán sa (cát rả) xé lẻ nhau ra làm 25 đoàn thể, cùng ghen ghét nhau, cùng hãm hại nhau. 
[Nữ Giới Chung, số 16].

Tóm lại, các tác giả trên Nữ Giới Chung đều có điểm thống nhất: giáo dục lòng nhân 
ái từ đó nâng cao mối liên hệ cũng như ý thức cộng đồng cho người phụ nữ và độc giả cả 3 
miền Bắc - Trung - Nam.

4. Nữ Giới Chung kín đáo phản đối chính phủ Pháp
Trước việc thực dân Pháp tăng cường bắt lính người Việt Nam trong cuộc chiến tranh 

thế giới thứ nhất, Nữ Giới Chung số 11 ngày 19/4/1918 có đăng bài thơ:
Điếu ông Một còn
Vì nước thân vong tiếc chẳng cùng 
Từ rày Nam Việt vắng tin ông 
Ngàn năm chiến địa xương tan lạc 
Một phúc sa tràng mạng bỏ không 
Công cán cũng như đèn trước gió 
Thân danh chẳng khác bọt ngoài sông 
Xót thương bấy kẻ lòng ngay thảo 
Chẳng uổng cho đời tiếng ngợi phong.
Những sự hy sinh cho nước Pháp quả thật vô 

nghĩa khác gì “đèn trước gió”, “bọt ngoài sông”. 
Ngoài ra, Nữ Giới Chung còn bày tỏ thái độ 

trước sự thống trị của người Pháp ở Việt Nam 
qua bài “Huê náo”, Nữ Giới Chung số 20, ngày 
28/6/1918. Qua câu chuyện giữa các bông hoa ở 
hai nơi: rừng già và chốn đô thị, tác giả Nguyễn 
Kim Châu muốn bộc lộ ẩn ý “thà ẩn trong rừng 
già mà được chữ tự do”, có mây, nắng, gió, bướm, ong (cuộc sống tự nhiên), còn hơn 
chốn đô thị, những bông hoa bị “tay đời làm bầm làm dập”, ám chỉ sự có mặt của người 
Pháp ở Việt Nam.

Bài “Huê náo”, Nữ Giới Chung số 20
ngày 28/6/1918
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CHÚ DẪN
(1) Chính công ty Liên Thành đã giúp đỡ Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) đi từ Phan 

Thiết đến Sài Gòn vào tháng 9/1910 (Huỳnh Lý, Trần Viết Ngạc 1999).
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100TH ANNIVERSARY OF THE WOMAN’S BELL (NỮ GIỚI CHUNG) (1918 - 2018)
THE MAGAZINE WITH CONFIDENTIAL ANTI-FRENCH TENDENCY

Nguyễn Thị Tường Khanh

This paper was written on the occasion of the 100th anniversary of Women’s Bell, 
the first magazine of women in Vietnam, run by editor-in-chief Sương Nguyệt Ánh. The 
magazine ran in only five months, from Feburary to July of 1918, published 22 issues in 
total. This is a legitimate magazine but tends to be anti-French in a confidential way.

The Women’s Bell was published when the bourgeois democracy movement went 
into recession and the proletarian movement had not yet been established in the country. 
In such a political context, as a magazine of woman, the Women’s Bell contributed the first 
voices to awaken national consciousness for women. This is a remarkable success of the 
Women’s Bell.


