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Tóm tắt: 

Từ đầu thế kỉ XX, do tác động của những điều kiện lịch sử cụ thể, phong trào yêu nước và cách 
mạng Quảng Nam chủ yếu diễn ra theo hai phương thức: bạo động duy tân và cải cách duy tân. 
Sự kết hợp giữa “bạo động” và “cải cách”; vận động xây dựng thực lực cách mạng từ bên trong 
với tranh thủ nguồn “ngoại lực” từ bên ngoài là những đặc trưng nổi bật trong phương thức vận 
động của phong trào yêu nước và cách mạng Quảng Nam nhằm hướng đến mục tiêu độc lập cho 
dân tộc, tự do dân chủ cho nhân dân, xây dựng và phát triển đất nước theo con đường văn minh 
tư sản. Đó chính là quá trình thay đổi, thử nghiệm những hoạt động thực tiễn mới, đa dạng, 
phong phú nhưng không kém phần quyết liệt dưới sự dẫn đạo của sĩ phu yêu nước tiến bộ mà đại 
diện là Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thành…          
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Abstracts: 

At the beginning of the twentieth century, due to the impact of specific historical conditions, 
Quang Nam patriotic and revolutionary movements mainly took place in two modes: violent and 
innovative reform. The combination of  “violence”and “reform”, mobilizing revolutionary force 
from within together with taking advantage of external forces from “external sources” are the 
prominent features in the campaign mode of Quang Nam patriotic and revolutionary movements 
towards the goal of independence, freedom and democracy for the people, building and 
developing the country according to bourgeois civilization. It is a process of change, testing new 
practical activities, diverse, rich but equally fierce under the guidance of the progressive patriots 
represented by Phan Chu Trinh, Huynh Thuc Khang, Tran Quy Cap, Nguyen Thanh...    
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