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Tóm tắt: 
 

Phong trào Duy Tân là một hiện tượng lịch sử tiêu biểu nhất ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Cuộc 
vận động duy tân cứu nước theo xu hướng cải cách đã manh nha từ Huế - trung tâm của trào lưu 
duy tân cải cách Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX nhưng thất bại và phong trào thật sự bắt đầu từ 
Quảng Nam vào đầu thế kỷ XX. Vậy, tại sao Quảng Nam trở thành nơi mở đầu của phong trào 
Duy Tân Việt Nam đầu thế kỷ XX? Đây là một vấn đề lịch sử cần phải được nhận thức đúng đắn 
và lý giải khách quan. Bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ hiện tượng lịch sử này dựa trên sự phân 
tích các điều kiện địa lí, lịch sử, chính trị, kinh tế và văn hoá Quảng Nam cuối thế kỷ XIX đầu 
thế kỷ XX.    
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Abstract: 
 

Duy Tan movement is a typical historical phenomenon in Vietnam in the early twentieth century. 
The campaign to save the country according to the reform trend took root in Hue - the heart of 
the new reform movement in Vietnam in the second half of the nineteenth century, but it failed 
and the movement really started in Quang Nam in the early twentieth century. So, why did 
Quang Nam become the place to begin the Vietnam Duy Tan movement in the early twentieth 
century? This is a historical issue that needs to be aware of correctly and explained objectively. 
The article will contribute to elucidating this historical phenomenon based on an analysis of 
geographical, historical, political, economic and cultural conditions of Quang Nam in late 
nineteenth century-early twentieth century.  
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