
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hoan (1903-1977) 

Nguyễn Công Hoan (1903-1977) 

Nguyễn Công Hoan quê làng Xuân Cầu xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang. Ông 

sinh ngày 6 tháng 3 năm 1903 trong một gia đình quan lại xuất thân nho học 

thất thế, bất mãn với xã hội thực dân và bọn quan lại mới. Chính ở trong gia 

đình mình, từ nhỏ Nguyễn Công Hoan đã được nghe và thuộc rất nhiều câu 

thơ, câu đối, những giai thoại có tính chất trào lộng, châm biếm, đả kích bọn 

quan lại. Những thơ ca và giai thoại này đã ảnh hưởng sâu sắc đến lối viết của 

ông sau này.  

Năm 1926, ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm, làm nghề dạy học ở 

nhiều nơi (như Hải Dương, Nam Sách, Kinh Môn, Lào Cai, Nam Định, Trà 

Cổ…) cho đến ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Sau cách mạng ông 

giữ chức Giám đốc kiểm duyệt báo chí Bắc Bộ, kiêm Giám đốc Sở Tuyên 

truyền Bắc Bộ.  

Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, ông gia nhập quân đội, là biên tập viên báo 

Vệ quốc quân, giám đốc trường Văn hóa quân nhân, Chủ nhiệm và biên tập tờ 

Quân nhân học báo. Năm 1948 ông được kết nạp vào Đảng Lao động Việt 

Nam. Năm 1951 ông làm việc ở Trại tu thư của ngành giáo dục, viết sách giáo 



 

 

 

 

 

 

 

khoa và biên soạn cuốn “Sử Việt Nam hiện đại từ Pháp thuộc đến năm 1950” 

dùng cho lớp 7 hệ 9 năm và viết báo “Giáo dục nhân dân” cơ quan ngôn luận 

đầu tiên của Bộ Quốc gia giáo dục lúc bấy giờ. Nguyễn Công Hoan cũng là 

một trong những nhà văn hiện đại mà tác phẩm đưa vào sách giáo khoa đã đáp 

ứng được yêu cầu quan trọng là dạy cho học sinh hiểu, nói, viết tiếng Việt 

đúng nhất, tốt nhất.  

Từ sau năm 1954, ông trở lại nghề viết văn với cương vị Chủ tịch Hội nhà văn 

(khóa đầu tiên 1957-1958), ủy viên Ban Thường vụ trong các khóa chấp hành 

Hội tiếp sau đó, đồng thời là ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Văn học 

nghệ thuật Việt Nam. Tên tuổi của ông đã được ghi trong Từ điển Bách khoa 

toàn thư của Liên Xô từ những năm 60 và cũng ngay những năm 60 giáo sư 

tiến sĩ Niculin đã gọi ông là “bậc thầy về truyện ngắn châm biếm”.  

Nguyễn Công Hoan viết văn rất sớm, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường và 

ngay từ những ngày đầu cầm bút, ông đã xác định được hướng đi và phong 

cách viết. Ông chuyên viết về những đề tài phản ánh hiện thực xã hội, sở 

trường là bút pháp hiện thực trào lộng. Ông đã vẽ lên bức tranh sinh động về 

xã hội thực dân nửa phong kiến tàn ác, đầy rẫy bất công, giả dối. Ông đả kích 

không thương tiếc bọn quan lại tham lam, bỉ ổi, chức cao nhưng ít tài đức, bọn 

địa chủ cường hào keo bẩn, ngu dốt, bọn tư sản vô lương tâm chỉ biết chạy 



 

 

 

 

 

 

 

theo đồng tiền và lối sống tư sản lố lăng, đồi bại, đồng thời ông rất thương cảm 

với cảnh cơ cực của những người nghèo khổ, bênh vực họ. 

Nguyễn Công Hoan là một trong những nhà văn xuất sắc nhất của dòng văn 

học hiện thực phê phán, trong phê phán lại có tính trữ tình rất sâu đậm. Chính 

vì vậy mà văn của ông được người đọc yêu mến và trân trọng. Tác phẩm in đầu 

tay “Kiếp hồng nhan” (viết năm 1920, được Tản Đà thư điếm xuất bản năm 

1923) là một đóng góp cho nền văn xuôi Việt Nam bằng tiếng quốc ngữ. Đến 

“Kép Tư Bền” (viết năm 1927, xuất bản năm 1935) thì ông thực sự trở thành 

“một nhà văn bậc thầy về truyện ngắn và nghệ thuật trào phúng (Lê Thị Đức 

Hạnh)”. “Kép Tư Bền” đã gây lên một chấn động lớn trên văn đàn, 18 tờ báo 

suốt từ Nam đến Bắc đăng bài khen ngợi. Đây cũng chính là đề tài cho cuộc 

bút chiến giữa hai quan điểm “nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân 

sinh”.  

Là một nhà văn tài ba và tâm huyết với đời, với nghề, Nguyễn Công Hoan độc 

đáo từ cách nhìn rọi vào cuộc đời, ông lắng nghe và lọc từ trong đó ra những 

tấn bi kịch và đưa nó vào tác phẩm bằng một giọng văn giễu cợt, mỉa mai. 

Những cái đó tạo nên phong cách truyện ngắn vô cùng độc đáo, một phong 

cách rất riêng làm cho ông khác hẳn những nhà văn hiện thực đồng thời với 

ông.  



 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Hoan viết nhiều trong những năm 1920 - 1945. Truyện dài của 

ông cũng chiếm khối lượng lớn, song cái phần đặc sắc chỉ riêng Nguyễn Công 

Hoan mới có lại ở truyện ngắn. Trong số những truyện dài của ông tiêu biểu là 

tác phẩm “Bước đường cùng” (xuất bản năm 1938), cuốn truyện ra đời vào lúc 

phong trào Mặt trận Dân chủ lên cao, có ảnh hưởng rất sâu rộng. Chính quyền 

thực dân đã phải ra lệnh cấm lưu hành. Từ sau năm 1954, ông cũng có nhiều 

truyện ngắn viết về cải cách ruộng đất và chiến sĩ cách mạng.  

Ngày 6/6/1977 Nguyễn Công Hoan mất tại Hà Nội, thọ 74 tuổi.  

Qua hơn 50 năm cầm bút, ông để lại cho đời một khối lượng tác phẩm đồ sộ 

gồm hơn 200 truyện ngắn, hơn 30 truyện dài cùng nhiều bút ký, hồi ký, tiểu 

luận về ngôn ngữ, văn học, nhiều tác phẩm của ông đã được dịch ở Liên Xô 

(cũ), Trung Quốc, Bungari, Ấn Độ, Nhật Bản, Anbani…  

Năm 1988, tại cuộc hội thảo khoa học “Nguyễn Công Hoan, con người và sự 

nghiệp” tổ chức ở Hà Nội nhân 85 năm ngày sinh của nhà văn (1903-1988), 

nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu văn học có tên tuổi trong nước đã tỏ lòng trân 

trọng và đánh giá đúng mức giá trị bộ tiểu thuyết “Đống rác cũ” của ông, bộ 

tiểu thuyết đã bị thu hồi năm 1963.  



 

 

 

 

 

 

 

Nhà văn Nguyễn Công Hoan đã vinh dự được là một trong 14 nhà văn xuất sắc 

của nền văn học Việt Nam thế kỷ XX được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 

I.  

  

 


