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HAMON AT TUGON 

Conquista at Reaksyon ng Bayan Tungo sa Pambansang Himagsikan
*
 

(1571-1913) 
 

Michael Charleston “Xiao” B. Chua 
Pamantasang De La Salle Maynila 

 

Maikling Paglalarawan ng Paksa ng Modyul-Gabay: 
Nakaugalian nang ilahad ang kasaysayan ng kolonyalismo sa pananaw ng mga opisyal na 

dokumento ng mga dayuhan at mga kolonyalistang sanaysay na nagpatibay ng kolonyal na 

mentalidad ng Pilipino na ang Kanluran ay laging daluyan ng ginhawa.  Liban pa sa nawalan na 

ng saysay ang nakaraang ito sa maraming Pilipino dahil hindi nito talaga nasalamin ang kanilang 

kamalayan.  Ang Nasyunalistang Kasaysayan ni Agoncillo, na lalong pinaunlad at 

pinagpapatuloy ng Pantayong Pananaw, ang nagbukas ng daan na lalong maintindihan ang 

kasaysayan sa pananaw ng mga Pilipino sa nakalipas na mga taon.  Ayon kay Zeus A. Salazar at 

sa iba pang tagapagtaguyod ng Pantayog Pananaw, ang Kasaysayan ay “salaysay na may saysay 

para sa sinasalaysayang grupo ng tao.”  Sa paglalahad ng kwento mula sa pananaw ng mga lider 

tungo sa pananaw ng mga namumuhay ng kalinangan—ang mga mamamayan, nais ng module na 

ito na ipakita ang pag-unlad ng kapuluan mula sa iba’t ibang bayan tungo sa pagiging isang 

bansa.  Ang karanasan ng Conquista at pakikibaka ang nagbuo sa bayan tungo sa kamalayang 

pambansa, na ang magiging katuparan ay ang Himagsikang Pilipino ng 1896.  Sa kasamaang 

palad, dahil sa Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan, nagkaroon din ng tunggalian sa 

loob ng bansa, kaya naman hindi pa rin natatapos ang gawain ng pagbubuo nito tungo sa tunay 

na kaginhawaan ng mga Pilipino. 

 

Mga Layunin: 

1. Malaman ang konteksto at pamamaraan ng Conquista at ang reaksyon dito ng bayan. 

2. Mapag-ibayo ang Pilipinong pananaw sa ating paglalahad ng kasaysayan. 

3. Mabigyan ng pangkalinangang pagbasa at laman ang kasaysayan, dagdag sa pulitikal na 

aspektong nakasanayan nang ilahad. 

4. Mapalalim ang kasalukuyan na nating nalalaman ukol sa pananakop at Himagsikan batay 

sa mga bagong pag-aaral sa nakalipas na 20 taon. 

5. Magkaroon ng ideya sa kronolohikal na daloy ng Kasaysayan. 

6. Masundan ang pag-unlad ng pamayanang Pilipino mula sa pagiging bayan, pueblo, tungo 

sa mithiing pagkabansa at ang dambuhalang pagkakahating pangkalinangan. 

7. Makilala ang mga tao at mga grupo ng tao na humubog sa Kasaysayan ng Pilipinas sa 

panahon ng pagbubuo ng bansa. 

8. Matukoy ng balanse ang mga pang-aapi at magandang pamana ng mga Espanyol sa 

Pilipinas. 

9. Mawasak ang mga maling pananaw ukol sa Conquista at Himagsikan. 

10. Mapayaman ang kaalaman sa mga dalumat o konsepto ng Katipunan. 

                                                 
*
  Nirebisang bersyon ng FAC 21 MODULE, “Philippine History: Colonial (Spanish Conquest to the 1896 

Revolution),” na hinanda para sa Lakbay Kalikasan, unang binigkas noong 23 Agosto 2008, Ika-112 Taon ng Unang 

Sigaw ng Himagsikan.  Unang borador natapos noong 19 Agosto 2007, 4:00 NH, 112 taong anibersaryo ng 

pagkakadiskubre ng Himagsikan at 130 Kaarawan ni Manuel Luis Quezon.  Malawak na rebisyon natapos noong 24 

Disyembre 2010, 6:30 NU kapwa sa 71C Ocampo St., UP Campus, Diliman, Lungsod Quezon. 
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11. Makita ang papel ng kabundukan sa kalinangan at pakikibakang Pilipino. 

12. Mabigyang saysay ang ating mithiin para sa kaunlaran at kaginhawaan batay sa 

kasaysayan. 

 

Konteksto ng Conquista 
 

� Ika-16 na dantaon—pagsisimula ng paghina ng Renaissance sa Italya. 

� Pagsara ng ruta patungo sa Silk Road at pagkawala ng kontrol sa Mediterranean dahil sa 

pagbangon ng Emperyong Otttoman. 

� Paglipat ng Sentro ng Europa mula Dagat Mediterranean tungo sa Karagatang 

Atlantiko—at sa Peninsula ng Iberia. 

� Tunggaliang Portugal at Espanya sa unahan sa pagtuklas ng mga lupain.  Paghahati ng 

daigdig sa pamamagitan ng papal bull ni Papa Alejandro VI na Inter Caetera (1493) at sa 

Tratado ng Tordesillas (1494). 

� Ang Espanya ay mabundok at nagkakaroon ng tagtuyot sa central table land nito kaya 

kinakailangan nito ng mga kolonya upang mapagkunan ng yaman.  Sa sistema noon sa 

Europa na tinatawag na Merkantilismo, ginto ang batayan ng kayamanan. 

 

Ekspedisyon ni Ferdinand Magellan 
 

� Isinilang na Fernão de Magalhães, c 1480, sa Hilagang Portugal. 

� Nang hindi tanggapin ang kanyang ideya na maaaring tumungo sa Moluccas (Mayaman 

sa paminta na inaasam-asam ng mga Europeo kaya tinawag na Spice Islands) gamit ang 

rutang pa-Atlantiko, naging Espanyol, nagpalit ng pangalan tungo Fernando de 

Magallanes, at kinumbinsi si Carlos I ng Espanya na bilog ang mundo. 

� Lumisan ng Espanya noong 20 Setyembre 1519 sa isang ekspedisyon ng limang barko—

Trinidad (punong barko), San Antonio, Concepcion, Victoria, Santiago. 

� Sa isang pag-aalsa, lumubog ang Santiago. 

� Ang San Antonio ay nainip at bumalik ng Espanya. 

� Lumayag sa mahirap na katubigan na pinangalanang Magellan Strait, tungo sa malawak 

na karagatang pinangalanan ni Magellan na Karagatang Pasipiko (Mapayapa, lingid sa 

kanyang kaalaman na maraming bulkan dito at pinagmumulan din ito ng mga bagyo). 

� Napadpad sa Marianas (Guam) noong 7 Marso 1521 matapos ang 98 araw na walang 

sariwang pagkain.  Ninakawan sila rito kaya tinawag nila itong Islas de los Ladrones. 

 

Si Magellan sa PILIPINAS 
 

� 16 Marso 1521 ayon kay Antonio Pigafetta, nasilayan nina Magellan ang Isla ng 

Homonhon sa Samar. 

� Sinalubong ng maayos ng mga mamamayan ng Homonhon dahil sanay na sa kalakalan.  

Namangha si Pigafetta sa mga suot na ginto ng ating mga ninuno, at sa likas na yaman na 

maaaring mapagkunan ng kayamanan. 

� Nagkaintindihan dahil kasama ni Magellan ang isang binansagang Enrique de Malacca na 

ayon sa historyador na tulad nina Carlos Quirino at Luis Camara Dery ay nagmula sa 

kapuluang ito, samakatuwid, ang pinakaunang taong umikot sa daigdig! 
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Sinasabing Tatlong Layunin ng Espanyol sa Kapuluang Ito 
 

� GOD   Katolisismo 

� GOLD  Kayamanan 

� GLORY  Kapangyarihan 

� Sa aking palagay hindi ito pantay-pantay.  Mas nangingibabaw ang GOLD (Kayamanan), 

ginamit lamang na instrumento ang Katolisismo upang mapasunod ang mga tao.  

Kumbaga, tulad ng lagi kong sinasabi “gold was the reason, God was the instrument, and 

glory was the bonus.” 

� Con la cruz y espada – Ang mga conquistador ay laging may kasamang fraile/misyunero. 

 

Sandugo 
 

� Sa lugar na tinawag ni Pigafetta na Mazawa (Kontrobersya ng tunggaliang historikal ng 

Limasawa, Leyte o Masau, Butuan, nagdesisyon ang Pambansang Suriang 

Pangkasaysayan sa una) nakipagsandugo si Magellan kay Rajah Kolambu. 

� Kaibahan ng pananaw:  Sa mga Espanyol ang mga kasunduan ay dapat nakasulat; para sa 

mga Asyano, sapat na ang pangako at ang pagsulat nito ay nagpapakita ng kawalan ng 

pagtitiwala; sa ating mga ninuno, malalim ang dalumat ng SANDUGO, na hindi lamang 

simpleng kasunduan ng magkaibigan.  Ang pag-inom ng patak ng dugo sa alak ay may 

malalim na kahulugan, isang dugo, kapatiran.  May pantay na pagtingin sa kapatid. 

� Para sa ating mga ninuno, ang pagbibigay ng tributo ay hindi pagpapailalim sa 

kapangyarihan kundi pagbibigay sa kapatid. 

� 31 Marso 1521, ginanap ang unang Katolikong misa sa kapuluan ito na pinangasiwaan ni 

Padre Pedro de Valderrama. 

 

Si Magellan sa Sugbu 
 

� 7 Abril 1521, dumating sa Cebu si Magellan. 

� Bilang tanda ng pakikipagkaibigan, nagbigay ng bigas, baboy ramo, manok at kambing 

ang mga taga-Cebu.  Nagbigay naman ng tela, salamin, gora (sumbrero), ang mga 

Espanyol.  Ipinamalas din ng huli ang kanilang mga barko at sandata.  

� Pinangunahan nina Haring Humabon (na naging Carlos), at ng kanyang kabiyak na 

pinangalanang Reyna Juana ang 800 taga-Cebu na nagpabinyag sa loob ng Santa Iglesia 

Catolica Romana.  Hiningi mula kay Magellan ni Reyna Juana ang Santo Niño (na 

maaaring ituring na anito ng ating mga ninuno). 

 

Labanan sa Mactan 
 

� Ang katunggali ni Humabon na si Lapulapu, ang Hari ng Isla ng Mactan, ay hindi 

kumilala sa mga Espanyol.  Ayon sa historyador na si Milagros Guerrero, kilala si 

Lapulapu sa buong Kabisayaan sapagkat ito ay isang Chief Port Master. 

� May isang sikat na anecdote na may isang piratang Tsino ang tumungo sa Mactan upang 

hamunin sa Lapulapu sa isang labanan dahil nga sa sikat ito.  Natalo ang Tsino at muntik 

pang mapatay sa galing ng Hari ng Mactan. 
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� 27 Abril 1521, nagkasundo na magkaroon ng labanan ang mga taga-Mactan at ang mga 

Espanyol.  Ayon sa historyador na si Jaime Veneracion, tila may elemento ng paninindak 

ang istratehiya ng mga taga-Mactan, at sa tuwing susulong ang mga Espanyol ay 

magtatago sila.  At maninindak ulit.  Ayon naman sa historyador na si Vicente Villan, 

maaaring ginamit ng mga taga-Mactan ang istratehiya ng tatsulok (baklad) ng ating mga 

ninuno.  Kung saan, sa paglusob ng kalaban sa mga nasa harapan, ang dalawang bahagi 

na nasa likuran ay lulusob at mapapalibutan ang mga kalaban.   

� Anuman, ayon sa mga saksi, umulan ng pana mula sa mga taga-Mactan, maraming 

tinamaan na mga Espanyol kahit na sila ay may baluti.  Kinanyon naman ng mga 

Espanyol ang mga bahay ng mga taga-Mactan ngunit hindi sila natinag. 

� Tinamaan si Magellan sa hita ng palasong may lason, saka siya bumagsak at 

pinagtulungan na ng mga taga-Mactan. 

� Dahil kulang na sa tao, sinunog na lamang ang Concepcion. 

� Nahirang na bagong pinuno sina Duarte Barbosa at Juan Serrano. 

� Sa pamamagitan ni Enrique, hiniling ni Barbosa na magbigay ng alahas ang mga taga-

Cebu bilang regalo sa Hari ng Espanya.  Inanyayahan sina Barbosa na maghapunan 

kasama ang mga taga-Cebu kung saan ibibigay ni Humabon ang regalo. 

� Sa piling nga mga magagandang dilag ng Mactan, ang mga pinunong Espanyol na 

dumalo sa hapunan ay nilason.  Si Enrique ay sumapi na sa mga taga-Cebu.  Ayon sa 

historyador na si Ricardo José, maaaring ito ay dahil sa ginawang paggahasa ng mga 

kababaihan na ginawa ng mga Espanyol na hindi pinahintulutan ni Magellan. 

� Umalis ng walang dangal ang mga Espanyol sakay ng Trinidad at Victoria, iniwan si 

Serrano ng nakatali sa poste.  Sinikap ng Trinidad na bumalik sa rutang Pasipiko subalit 

na-stranded na ito sa Moluccas. 

� Ang Victoria ay nakabalik sa Espanya noong 6 Setyembre 1522 sa ilalim ni Sebastian del 

Cano.  Nagawaran siya ng globo na pinaliligiran ng mga katagang “Primus Circumdedisti 

Me.” (Ikaw ang pinakaunang umikot sa akin) 

 

� Paglilinaw:  HINDI NADISKUBRE NI MAGELLAN ANG PILIPINAS, MAS 

LALONG HINDI NIYA ITO NA-“REDISCOVER” (PARANG SINASABI NA 

NAWALA ANG PILIPINAS AT MULING LUMITAW), NAPADAKO LAMANG 

SILA SA KAPULUANG ITO AT NAGAPI NG MGA TAGA-MACTAN. 

� HINDI NAGSIMULA ANG PANANAKOP NG ESPANYOL SA PILIPINAS NOONG 

1521!!! 

 

Mga sumunod na Ekspedisyon sa Pilipinas 
 

� Ang mga sumunod na ekspedisyong Espanyol sa Pilipinas (Loaysa, Cabot, Saavedra at 

Villalobos) ay may tatlong pangunahing misyon:  Makipagkasundo sa mga bayan; 

magpaumanhin sa mga taga-Cebu sa panggagahasa na nangyari; ibalik ang mga labi ni 

Magellan.  Ang lahat ng ito ay pawang nabigo.  Liban kay Cabot, ang mga pinuno ng 

mga ekspedisyon ay naging mga POW ng mga Portuges. 

� Ang mga Portuges ay tumutungo sa kapuluan at nanggagahasa at nagwawasak ng mga 

pamayanan sa ngalan ng Espanya. 

� Nasa konteksto ng pagkahumaling ng mga Europeo sa mga kwento ng yaman at ganda ng 

Tsina (China Craze)—seda, porselana, tsaa, mga ukit sa kahot at garing (ivory).  At dahil 
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bahagi ang mga bayan sa Pilipinas ng rutang pangkalakalan patungong Tsina (na 

nakikipagkalakalan ng abaca, perlas, tortoise shells at kabibe), pinag-interesan din ang 

kapuluan ng mga Imperyalistang Europeo. 

� Pinadala naman si Ruy Lopez de Villalobos ni Carlos I sa tinatawag noon na Islas de 

Poniente (Western Is.) noong 1542. 

� Noong 1543, nagkaroon siya ng settlement sa Saranggani ngunit dahil sa hostility ng 

ating mga ninuno, kakulangan ng mga pangangailangan nila at tangkang pag-aalsa ng 

mga kawal na hindi sanay sa pagsasaka, tumungo si Villalobos sa Moluccas at sumuko sa 

mga Portuges. 

� Isang pamana nang Ekspedisyong Villalobos ang bagay na iminungkahi ni Bernardo dela 

Torre, isa sa kanyang mga tauhan, na ipangalan ang mga isla sa tagapagmana ng Korona 

ng Espanya na si Prinsipe Felipe, na naging Haring Felipe II—Felipinas. 

 

Ekspedisyong Legazpi 
 

� Nagpalit ng polisiya si Felipe II mula sa pagpuntirya sa Moluccas patungo sa pagpokus 

na lamang sa Pilipinas, na kahit papaano ay bahagi ng kalakalan sa paminta.  At inatasan 

ng Virey ng Mexico si Miguel Lopez de Legazpi na pangunahan ang paglalakbay.  

Lumayag sila mula Mexico noong Nobyembre ng 1565. 

� Katuwang ni Legazpi sa paglalayag si Fray Andres de Urdaneta (Paring Agustino).  Si 

Urdaneta ay sinasabing isang iskolar na may mataas na moralidad na nagsilbing 

pangunahing tagapayo at manlalayag ng ekspedisyon.  Nararapat siya dahil sa kanyang 

kaalalaman sa kapaligiran ng Pilipinas bilang bahagi at nakaligtas mula sa nabigong 

Ekspedisyon ni Loaysa. 

� Noong 27 Abril 1565, dumating sa Cebu si Legazpi, at hindi naging maganda ang 

pagtanggap sa kanya roon.  Ngunit, dahil iginalang niya ang kakayahan ng ating mga 

ninuno, naging mas diplomatiko ang kanyang istilo.  Kinulit ni Legazpi si Rajah Sikatuna 

ng Bohol upang makipagsandugo sa kanya. 

� Sa wakas, si Rajah Tupas ng Cebu ay nakipagsandugo kay Legazpi.  Ayon sa historyador 

na si Teodoro Agoncillo, ito ang tunay na pagsisimula ng Conquista sa Pilipinas.  Sa 

kasunduan, ang sinumang katutubo na gumawa ng krimen laban sa Espanyol ay lilitisin 

ng mga Espanyol habang walang katumbas na kasunduan kung katutubo naman ang 

gawan ng krimen ng Espanyol. 

� Nagkaroon ng pinakaunang permanenteng panirahan ang mga Espanyol sa Cebu (ang 

pinakaunang lungsod sa Pilipinas) na noong una’y pinangalanang San Miguel na naging 

Santissimo Nombre de Jesus.   

� Dahil sa hostility kapwa ng mga Portuges at mga Sugbuanon, at dahil sa kakulangan ng 

mga pangangailangan, tumungo ang ekspedisyon sa Panay.  Ayon kay Villan, nakita ng 

mga Panayanhon ang oportunidad na magamit ang mga Espanyol sa kanilang 

paghihiganti sa ginawang paglapastangan at pag-atake sa kanila ng mga taga-Mindoro sa 

panahon ng kanilang tagtuyot.  

� Mula sa Panay, pinadala ni Legazpi si Martin de Goiti noong 1570, kasama ang mga 

Panayanhon sa hilaga, at sila ay napadpad sa Kaharian ni Rajah Soliman sa Maynila.  

Ibinungad ni de Goiti sa Hari ng Maynila na magbayad ng buwis at kilalanin ang 

kapangyarihan ng Espanya. 
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� Nagkaroon ng labanan na ikinatalo ni Soliman, ngunit ito ay nakatakas at nagbalik upang 

muling maghari sa pagbabalik nina Martin de Goiti sa Panay. 

 

Pag-agaw sa Maynila ng mga Espanyol 
 

� Noong 1571, si Legazpi mismo ay tumungo sa hilaga kasama ang  26 ng barko, 200 

Espanyol at ang nakararaming katutubong Bisaya.  Sinunog ng mga taga-Maynila ang 

kanilang kaharian upang hindi mapakinabangan ng mga Espanyol.  Nakipagkasundo 

noong 18 Mayo 1571 sina Lakandula (Tondo), Rajah Matanda at Rajah Soliman 

(Maynila), ang huli matapos mapilitan.   

� Sa donasyong lupa sa bunganga ng ilog ng huli itinatag ni Legazpi ang kanyang 

pamahayan kinabukasan.  Nakita niyang mainam ang kinaroroonan nito kaya naman 

ginawa niya itong punong-lungsod ng buong kapuluan.  Pormal na itinatag ang Maynila 

bilang lungsod at sentro ng kolonisasyon sa Pilipinas noong 24 Hunyo 1571. 

 

� Paglilinaw:  HINDI IBIG SABIHIN NA NANG MASAKOP ANG MAYNILA NOONG 

1571 AY NASAKOP NA ANG BUONG PILIPINAS.  MULA SA MAYNILA, 

SINIMULAN ANG ENTRADA KUNG SAAN GINALUGAD NG MGA ESPANYOL 

ANG KAPULUAN UPANG MASAKOP ITO AT MAKUHA ANG MGA GINTO AT 

KAYAMANAN NITO.  HINDI NAGING MADALI ITO SAPAGKAT MAY MGA 

LUMABAN SA CONQUISTA.  ITO AY ISANG MAHABA AT MASALIMUOT NA 

PROSESO. 

 

Pagtatatag ng mga Moog 
 

� Upang palakasin ang depensa ng mga Espanyol, nagtatag sila ng mga fuerza sa iba’t 

ibang lugar sa Pilipinas laban sa pagsalakay.   

� Sa Timog, patuloy ang pagsalakay sa Panay at Cebu ng mga Sultanato sa Sulu (Samal, 

Balangingi at Tausug—ang mga mangangayaw), kaya naman upang ipagtanggol ang mga 

isla sa Visayas, pinatatag ng mga Espanyol ang Cotabato at Zamboanga. 

 

Pagtatayo ng Intramuros 
 

� Sa simula, ang Maynila ay pinalilibutan ng kahoy na pader.  Sa pagkamatay ni Legazpi 

noong 20 Agosto 1572, 150 mga kabahayan, ang simbahan at monasteryo ng Agustino 

ang nakapaloob dito.  Noong 1574, ginawaran ng titulo ni Haring Felipe II ang Maynila 

bilang Insigne y siempre leal ciudad (Distinguished and ever-loyal city).  Hindi naglaon, 

muling itinatag ang Fuerza Santiago (na dating kuta ni Rajah Soliman), at nagtatag ng 

tanggulang Nuestra Señora de Guia (na magiging Baluarte de San Diego) kapwa sa 

batong adobe. 

� Noong 1574, sumalakay ang piratang Tsino na si Limahong (na kinatatakutan ng mga 

Portuges sa Malacca, mga Olandes, maging ng mga Muslim) at muntik nang maagaw ang 

Maynila. 

� Noong 1587, dahil sa isang kandila sa burol ni Gob Hen. Gonzalo Ronquillo de Peñalosa 

sa Simbahan ng San Agustin, natupok ang buong lungsod. 
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� Noong Hunyo 1590, sinimulan sa ilalim ni Gob Hen. Gomez Perez Dasmariñas ay 

pagtatayo ng mga pader na adobe sa paligid ng lungsod.  Palilibutan ito ng mga ilog-

ilogan.  Tatawagin itong Intramuros (sa loob ng mga pader).   

� Bagama’t ideya at modelong Espanyol, ang nagpawis upang itatag ang lungsod ay ang 

tinatayang 75,000 na mga katutubo. 

� Katutubong materyales, mga adobeng galing sa Guadalupe. 

� 200 kalabaw ang kailangang humila ng isang mahabang torso pababa ng kabundukan, na 

isasakay sa malalaking balsa patungong Look ng Maynila. 

� Ang mga kahoy mula Nueva Ecija ay aabutin nang 20 araw sa pagdadala sa Maynila, 

mayroon ding nanggagaling sa bataan, Laguna, Negros at Panay. 

� Nang matapos, mga pari, opisyal at mga sundalong Espanyol lamang ang tumira at 

nakinabang.  Ang Intramuros lamang ang Lungsod ng Maynila.  Ang mga katutubo at 

Tsino ay naging mga taga-labas, sa mga Arabales. 

� Naging pinakaimportanteng lungsod sa Imperyong Espanyol sa Oriente, kung saan 

naroroon ang lahat ng mahahalagang mga tanggapan ng pamahalaan, mga kumbento at 

monasteryo, mga paaralan.  Umabot sa mahigit pito ang bilang ng simbahan sa loob 

lamang ng Intramuros. 

� Layunin ng pagtatag ng Intramuros—pagpapatibay ng kapangyarihan nang hindi 

nagagambala at sinasalakay.  Proteksyon sa mga Espanyol sa kanilang mga tirahan. 

� Dominasyong pisikal bilang legal na batayan ng pag-angkin sa kapuluan.  Para ring 

panopticonism na tulad ng sinabi ni Michel Foucault, kung kailan ang arkitektura ay 

nagbibigay ng impresyon na “Big brother is watching you!” 

 

Reduccion:  Mula Bayan Patungong Pueblo 
 

� Suliranin ng mga mananakop:  Magkakalayo ang mga bayan, mahirap makontrol. 

� Solusyon:  Pagsama-sama ng mga kalat-kalat na mga bahay at paglipat ng mga katutubo 

sa isang kaayusan—ang Pueblo.  Mungkahi ni P. Juan de Plasencia at naging Leyes de 

las Indias. 

� Reduccion—mula sa salitang reducir (to reduce, to submit). 

� Dating kaayusan ng bayan—linear na kaayusan na nagpapakita ng pagkakapantay-

pantay, nakabatay sa baybayin ng ilog o dagat, malapit sa kabuhayan tulad ng bukirin. 

� Sariling konsepto ng mga Espanyol—circular na kaayusan na may sentro, nahahati sa 

mga parisukat batay sa Roman Grid Pattern.  Ito ay ginawa sa Intramuros at naging 

modelo ng lahat ng mga pueblo sa buong Pilipinas.  Ang bakas ng kaayusang ito ay 

makikita pa rin sa iba’t ibang lugar sa bansa. 

� Plaza Complex-sentro ng pueblo at sentro ng kapangyarihan.  Kung nasaan ang 

pinakamahalagang bahagi ng buhay sa loob ng reduccion—simbahan, casa real 

(munisipyo), palengke, piitan.  Sa palibot nito ang kabahayan ng mga tao.  Mas malapit 

ang tahanan sa sentro, mas maimpluwensya, palayo ng palayo sa plaza, nababawasan ang 

importansya sa lipunan (Malinaw na makikita ang dibisyon sa lipunan). 

� De bajo de las campanas—ang naaabot ng tunog ng mga kampana ay nasa ilalim ng 

Kapangyarihan ng Espanya. 

� Sa labas ng Bayang Pueblo ang Bayang Nayon, kung saan bumalik ang mga katutubo sa 

pamumuhay na agrikultural o pastoral.  Ito ang nagbigay ng mga pangangailangan ng 

pueblo tulad ng pagkain, kayamanan at mga manggagawa.  Hindi man naabot ng 
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kampana ng simbahan, ang kapilya na tinatawag na visita, dahil ito ay binibisita ng mga 

fraile, ang paalala ng kapangyarihan ng Espanya. 

� Nahirapang palipatin ang mga katutubo, unang hinahanap ang hanapbuhay at dating 

pamumuhay. 

� Hindi lamang pisikal na pagbabago ng lokasyon kundi pagbabago ng buong kalooban at 

pagkatao ng katutubo upang mapagsilbihan ang layunin ng conquista. 

� Pagbabago ng konsepto ng hierarchy—sa pueblo malinaw ang dibisyon sa lipunan 

(malayo sa plaza), sentro si Hesukristo at ang Hari ng Espanya. 

� Pagbabago ng konsepto ng panahon—kung dati nahahati ang isang araw sa posisyon ng 

araw, sa pueblo nahahati ito sa batingaw at mga panalangin (Angelus/Oracion); kung dati 

sa panahon ng pagtatanim at pag-aani, sa pueblo nahahati ito sa mga nobena, mga pista 

ng mga santo at mga panahon ng Cuaresma, Pasko, atbp. 

 

Pagbabago sa Pananampalataya at Katutubong Katolisismo (Folk Catholicism) 
 

� Katolisismo ang relihiyon na ikinalat ng mga Espanyol, tinangkang takpan ang mga 

simbolo ng sinaunang pananampalataya sa anito at Bathala. 

� Ang ilang mga simbahan ay ipinatong mula sa mga naging libingan ng mga ninuno dahil 

sanay nang igalang ang mga lugar na iyon ng mga katutubo. 

� Kung dati ang pagsamba sa mga bundok at kweba (tulad sa Banahaw), bilang tahanan ng 

mga anito, sa pagdating sa Katolisismo, sa simbahan na sumasamba. 

� Pinalitan ang babaylan ng fraile at pari bilang kinatawan ng iisang Diyos.  Ginampanan 

din ng fraile ang tatlong papel ng babaylan sa lipunan bilang tagapamagitan sa 

Panginoon, tagapagsalaysay ng kwento at manggagamot (nagsikap ang mga fraile na 

mag-aral ng mga halamang gamot na makikita sa Flora de Filipinas na gawa ng 

Agustinong si P. Manuel Blanco). 

� Sa kabila nito, hindi maipagkakaila ang pananatili ng pananampalataya ng bayan sa 

kabila ng Katolisismo.  Ginawa nating katutubo ang Katolisismo.  Nanatili ang konsepto 

ng anting-anting at nagkaroon ng mga disenyong Katoliko tulad ng mata sa tatsulok ng 

omniscient na Diyos, at ang Sto Niñong hubad.  Maging ang pagpupunas ng panyo sa 

santo upang maging anting-anting ay nagpapaalala ng sinaunang kaugalian sa ilang mga 

namatay na pakakatasin ang katawan upang mapunasan ang katas nito at mailipat ang 

lakas at bisa ng namatay sa nagtataglay ng panyo.  Ang mga santo ay kahalintulad din ng 

anito, isang taong namatay na patuloy na ginagabayan ang kanyang mga naiwan sa 

mundo. 

 

Pagbabago sa Kaayusang Panlipunan 
 

� Nagkaroon ng bagong kaayusang panlipunan sa Pueblo. 

� Unang uri:  Ang mga Peninsulares, mga Espanyol na isinilang sa Espanya na nasa 

Peninsulang Iberia. 

� Pangalawang uri:  Insulares / Criollos, mga Espanyol na isinilang sa Pilipinas.  Sila rin 

ang mga tinawag na mga Filipino. 

� Pangatlong uri:  Mga Mestisong Tsino at mga Principalia.  Pagdating ng ika-19 na Siglo, 

kasama na ang mga Ilustrado. 
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� Pang-apat na uri:  Indio (katutubong Pinoy, Timawa, na dati ay malayang tao (cf. Nancy 

Kimuell-Gabriel, Ang Timawa sa Kasaysayang Pilipino).) 

 

Principalia 
 

� Ang mga datu, imbes na kalabanin, ay binigyan ng mga Espanyol ng kaunting 

kapangyarihan upang hindi mag-alsa. 

� Nagkaroon ng papel sa lipunan bilang tagapamagitan ng tao sa mga opisyales na sibil. 

� Ang pinakamataas na posisyon na maaari nilang  matamo ay ang pagiging 

gobernadorcillo (o punongbayan). 

� Epektibo sa pagkuha ng tributo. 

� Ilan sa mga pribilehiyo ng mga principalia:  Hindi nagpalit ng apelyido (cf. Catalogo 

Alfabetico de Apellidos ni Gob. Hen. Narciso Claveria), hindi nagpo-polo y servicios, 

exempted ang pamilya sa buwis, at kakutsaba ng mga Espanyol sa pagsasamantala. 

� May ilang principalia na nag-alsa subalit mas marami ang nagpatupad. 

� Ayon kay Vic Villan, maaaring maintindihan ang pakikipagsabwatan ng mga datu sa mga 

Espanyol kung isasaalang-alang ang mahalagang dalumat ng ginhawa, na iniisip din ng 

mga datu ang ikabubuti ng kanyang mamamayan kung hindi nila didigmain ang malakas 

na pwersa ng mga Espanyol (Wala pa namang nasyon o bansa noon kundi ang 

nangingibabaw ay ang kabutihan ng kanilang grupo).  Isang halimbawa ng mamamayang 

nagtamasa ng ginhawa ay ang mga Kapampangan, na naging paborito ng mga Espanyol. 

 

Pagbabago sa mga Polisiyang Ekonomiko 
 

� Kung dati ay malayang nakikipagkalakalan ang ating mga ninuno at pinakikinabangan 

para sa kanilang sarili ang kanilang mga produkto, nagpataw ng ilang mabibigat na 

polisiya ang mga Espanyol: 

� Sistemang Encomienda 

� Tributo 

� Polos y Servicios 

� Bandala 

� Kalakalang Galleon 

 

Sistemang Encomienda 

 

� Ang mga kawal ni Legazpi ay nabigyan ng teritoryo na pwede nilang hingan ng buwis, sa 

porma ng itlog, manok, at iba pang inaani tulad ng bigas. 

� Nagkaroon din ng mga Estancia (bakahan, rancho) na pinagkuhanan ng mga karne, 

gatas, quezo at balat na pinagkakitaan ng mga Espanyol. 

� Nagkaroon din ng hacienda ang mga orden ng mga fraile sa kabila ng kanilang vow of 

poverty. 

� Isang porma ng pang-aagaw ng lupa (Land Grabbing). 

 

Tributo 
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� Buwis na binabayaran sa porma o produkto ng mga nasa edad 19 hanggang 60 taong 

gulang sa halagang 8-12 reales. 

� Exempted ang mga principalia, empleyado ng gobyerno, at mga sundalo. 

� May umaabuso sa pagkuha dahil sobra sa halaga at sinasarili. 

� Sinasaktan at ikinukulong ang hindi nakakapagbayad. 

 

Polos y Servicios 

 

� Forced labor sa loob ng 40 araw sa isang taon. 

� Pinapakain ang mga nagtatrabaho subalit walang sweldo. 

� Ginagamit sa paggawa ng mga imprastraktura tulad ng mga daan at mga gusali. 

� Ang babae naman ay naglilingkod sa kumbento. 

� Mahirap na kondisyon na pinagdudusahan ng mga nagpo-polo.  Dinadala sila sa mga 

malalayong trosohan o pagawaan. 

� Hindi binabayaran.  Kung walang kita, paano ang pamilya. 

� Inaalisan ang bayan ng work force, marami ang namamatay sa gutom. 

 

Bandala 
 

� Sa  isang lalawigan, kailangang magbenta ng produkto sa pamahalaan (quota). 

� Maraming beses, ang mga ito ay hindi binabayaran ng buo, na isnag porma ng 

kumpiskasyon. 

 

� Paglilinaw:  SA KABILA NG MGA POLISIYANG ITO, WALANG KINIKITA ANG 

PAMAHALAANG ESPANYOL SAPAGKAT NAPUPUNTA LAMANG ITO SA 

KANILANG MGA DIGMAAN, MGA PAGLALAYAG, SA MGA PARI, AT MGA 

ENCOMENDERO.  PATULOY ANG PAGHINA ANG IMPERYONG ESPANYOL. 

� Halimbawa sa Tributo: 1/3 napupunta sa pamahalaan, 1/3 sa sambahan, 1/3 sa 

encomendero. 

 

Kalakalang Galleon 
 

� Nagkaroon ng monopolyo ng kalakalan sa pamamagitan ng mga barkong byaheng 

Maynila-Acapulco-Sevilla (pinakamahabang rutang pangkalakalan sa Kasaysayan ng 

Daigdig) mula 1565 hanggang 1811 na pinakinabangan lamang ng mga may pera tulad 

ng mga principalia, Espanyol at Tsino, habang ang mga iba ay naghirap. 

� Dahil sa mga polisiyang ito, naging bayani ng kwentong bayan si Juan Tamad na piniling 

hindi magtrabaho bilang porma ng paglaban sa mga Espanyol. 

 

Tatlong pangunahing reaksyon sa pananakop ng mga Espanyol 
 

� Pagtanggap 

� Paglayo/Pagtakbo sa kabundukan/Pag-iwas 

� Tuwirang paglaban 

 

Pagtanggap 



Chua / Hamon at Tugon / Bersyong 13 Abril 2013 11

 

� Binyagan 

� Magbayad ng buwis (magkaroon ng cedula, dokumentado) 

� Respeto sa hari 

 

Paglayo/Pagtakbo sa kabundukan/Pag-iwas 
 

� Halimbawa ang mga Subanon na pinag-aralan ng historyador na si Felice Noelle 

Rodriguez.  Inilipat sila ng mga fraile sa Zamboanga, ngunit walang mapagtamnan 

sapagkat maraming cogon (mahirap alisin at kaagaw ng tanim sa sustansya ng lupa), kaya 

kinabukasan, sa paggising ng mga fraile, nilayasan na sila ng mga Subanon. 

� Ang mga bumabalik sa kabundukan ay silang may malalim na pagkakaugat sa kalinangan 

kasama ng kanilang mga babaylan upang ipagpatuloy ang nakaugaliang pananampalataya 

at gawi ng matandang bayan. 

� Ang paglayo ay isang uri ng paglaban. 

� Mas may kalayaan sila kaysa sa mga nasa pueblo na itakda ang kanilang magiging 

pamumuhay. 

� Siniraan ng mga Espanyol ang mga babaylan bilang mga bruha, mangkukulam at may sa 

demonyo (karibal ng mga fraile), at tinawag ang mga namundok bilang mga 

indocumentados, remontados, cimarrones, ladrones, monteses, at mga tulisanes. 

 

Tuwirang paglaban 
 

� Di sumunod sa batas, hindi nagbayad ng buwis, at nakipaglaban sa pamamagitan ng 

armas. 

� Nagkaroon ng halos 200 sa buong kapuluan sa buong 333 taon ng mga Espanyol sa 

Pilipinas (Tatalakayin ang ilan sa mga susunod na bahagi). 

 

Pang-akit tungo sa pananakop 
 

� Pagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga katutubo tulad ng pabahay. 

� Sa pamamagitan ng mga misa at pista. 

� Sa pamamagitan ng pagtuturo ng katesismo (gamit ang Doctrina Christiana) lalo na sa 

mga bata, at isunod ang mga magulang, kamag-anak at buong pamilya. 

� Kung hindi makuha sa santong dasalan:  Pagtugis sa mga tumatakas.  Kailangan nila ang 

mga katutubo sa pagtatayo ng kanilang mga simbahan, gusali at iba pang imprastraktura. 

 

Pakikipagsabwatan sa Tondo 
 

� Noong 1588, mahigit isa’t kalahating dekada matapos isuko ni Lakandula ang Tondo, ang 

mga dapat magmana ng kaharian, mga kamag-anak at pamangkin na tulad ni Magat 

Salamat, ay nakipag-ugnayan sa kanilang mga dating kaalyado—Pampanga, Bulacan, 

Palawan, Navotas at maging ang Borneo upang pagtangkaan ang mga Espanyol.   

� Dahil sa kataksilan, nalaman ang balak bago pa man ang pag-aalsa. 

� Nasindak ang mga Espanyol dahil hindi pa sila nakakatagal sa poder, may nagbalak na. 

� Ang mga nakilalang pinuno ay pinugutan ng ulo at sinunog ang mga kabahayan. 
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� Binuhusan ng asin ang kanilang mga lupa—wala nang tutubong mga puno at halaman, 

hindi na makakabalik ang kanilang mga anito at simbolismo para sa hindi na pagtubo ng 

kanilang lahi. 

 

Pakikipagsandugo ni Datu Buwisan ng Cotabato sa mga taga-Leyte 
 

� Datu Buwisan ay bahagi ng Sulatanato ng Maguindanao na namumuno sa mga 

pangangayaw laban sa mga taga-Leyte. 

� Siya mismong nag-alok ng kapayapaan at nakipagsandugo pa sa kabila ng pagbabawal ng 

Islam na dungisan ang sariling katawan (tanda ng malalim na pagkakaugat sa kultura). 

� Hindi naisakatuparan sapagkat hindi na nakabalik si Buwisan dahil sa mga problema sa 

kanyang lugar. 

� Hindi na nasundan ang pag-aalsang ito mula sa mga dating pinuno dahil sa nabigyan na 

ang karamihan ng pwesto at kapangyarihan. 

� Subalit patuloy na lumaban ang mga sultanato sa mga Espanyol sa loob ng 333 taon na 

pananakop ng mga ito.  Naisagawa nila ito dahil sa malaking kayamanang kanilang 

nakuha bilang isang sentralisadong kalakalan.  Hanggang matapos ang paghaharing 

Espanyol sa Pilipinas, patuloy na naging tinik ang mga Moro sa kanila, tinawag nila ang 

mga ito na mga juramentado. 

 

Pag-aalsa ni Tamblot 
 

� Noong 1622, isang lalaking babaylan ng Bohol ang pinangakuan di umano ng banal na 

tinig ng mga diwata mawawala ang tributo at magkakaroon ng maginhawang buhay kung 

tatalikuran nila ang Katolisismo. 

� 2000 mamamayan ang nahikayat na mag-alsa. 

� Sa apat na pueblo, sinunog ang mga simbahan, tinapon ang mga krus at rosaryo. 

� Namundok upang bumalik sa dating kaayusan. 

 

Pag-aalsa ni Bankaw 
 

� Isang datu ng Leyte na tinanggap pa si Legazpi noon. 

� Subalit nakita niya ang pagmamalabis ng mga Espanyol. 

� Noong 1622, bumalik sa katutubong pananampalataya at kasama ng mga babaylan, 

hinikayat nila ang mga tao na bumalik din. 

� Sinira nila ang simbahan ang nagtatag ng templo para sa mga diwata. 

 

Pag-aalsa ni Sumuroy 
 

� Naganap noong 1649 sa Samar. 

� Pagtutol sa polos y servicios, ayaw na magtrabaho sa pagawaan ng Galleon sa Cavite. 

� Si Sumuroy ay anak ng babaylan. 

� Itinuon niya ang pag-aalsa sa araw ng Corpus Christi.  Sinalakay ang kumbento, pinatay 

ang mga pari at sinunog ang simbahan. 

� Nagpapakita na sa kabila ng ekonomikong dahilan ng paghihimagsik, naging relihiyoso 

ang ekspresyon nito. 



Chua / Hamon at Tugon / Bersyong 13 Abril 2013 13

 

Pag-aalsa ni Tapar 
 

� Pinangunahan ni Tapar, isang lalaking babaylan ng Panay, noong 1663. 

� Pinangakuan di umano ng banal na tinig ng mga diwata. 

� Inangkin na rin ang dalumat ng Trinidad.  Siya ang Diyos Ama. 

� Naging marahas ang sagot ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pagpapadal ng 

malalaking pwersa.  Ang mga nakilalang pinuno ay pinugutan ng ulo. 

 

Pananakop ng mga Briton at Pag-aalsa ni Diego at Gabriela Silang 
 

� Noong 1762, sinakop ng mga Briton ang Maynila, kasama ang mga Sepoy. 

� Nasa konteksyto ng paglakas ng Britanya bilang kapangyarihang pandagat at siya 

namang paghina ng Espanya bilang superpower noong mga panahon na iyon. 

� Nakita ng mga Indio ang pagkakataon sa kahinaan ng mga Espanyol. 

� Ang Ilocano na si Diego Silang ay nagkaroon ng malinaw na ekspresyon ng konsepto ng 

bansa. 

� Bilang Rey de Ilocos (Hari), hindi siya ignorante sa ugnayan ng mga bansa. 

� Sinulatan si Haring George III ng Britanya at kinilala ito bilang “King and Master.”  

Hiniling niya na tulungan sila na palayain sila mula sa polo, ngunit panatilihin ang mga 

cura parroco. 

� Matapos ang limang buwan nang pasimulan ang pag-aalsa, pataksil na binaril si Diego ng 

kanyang kaibigan na si Miguel Vicos. 

� Ipinagpatuloy ng kanyang kabiyak na si Gabriela Silang ang pag-aalsa. 

� Kinatawan ang papel ng mga babae sa kilusang pakikibaka. 

� Sapagkat siya ay katutubong Tingguian, napagkaisa niya ang mga nasa kabundukan at 

kapatagan. 

� Matapang na hinarap ang hatol ng kamatayan. 

� Ipinapakita na hindi masama na angkinin ang kultura at pananampalataya ng mga 

Espanyol. 

 

Pag-aalsa ni Dagohoy 
 

� Ang pinakamatagal na pag-aalsa sa Pilipinas na umabot ng 85 taon, kinamatayan na ng 

pinunong ito na si Francisco Dagohoy. 

� Tanggap niya ang kaayusan at relihiyong Espanyol, bahagi ng pueblo. 

� Nang ang kanyang kapatid na nasa panunungkulan ng Espanyol, ay inutusan ng 

Heswitang cura parroco na tugisin ang isang tulisan, ito ay nasawi sa naganap na 

duwelo. 

� Sa kabila nang pagkamatay sa ilalim ng utos ng pari, tinanggihan na basbasan at bigyan 

ng sakramento ang bangkay, at tatlong araw na naghintay ito sa harap ng simbahan. 

� Dahil mahalaga na kay Dagohoy ang ritwal, ikinasama niya ng loob ang pangyayari at 

nakadama ng kawalan ng hustisya. 

� Sinamahan siya ng taumbayan sa pagsalakay sa simbahan. 
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� Namundok sila at nagtatag ng sariling pamayanan, at bumalik sa mga elemento ng dating 

pamumuhay (diwa ng babaylan at datu).  Pagtatanggal ng kaayusang Espanyol sa 

kamalayan. 

� Maraming pagtatangka na sila ay tuluyang pabalikin sa pamamagitan ng mga pangakong 

maginhawang buhay, o suhol na salapi at posisyon. 

� Habang buhay si Dagohoy, hindi siya natalo at hindi sumuko. 

 

Cofradia de San José ni Hermano Pule 
 

� Pinasimulan ni Apolinario dela Cruz (aka Hermano Pule), isang lay brother sa Ospital ng 

San Juan de Dios na nagnais magpari at magtatag ng relihiyosong grupo na para sa mga 

indio.  Hindi siya pinahintulutan at tinanggal pa sa ospital. 

� Noong 1832, itinatag ang Cofradia de San José, isang “kapatiran” na para lamang sa mga 

Pilipino.  Karamihan ng mga kasapi nito ay mga magsasaka at naging alternatibo sa 

relihiyong Espanyol, na madalas mang-api sa kanila. 

� Mula sa Banahaw, nagkaroon ng kasapian sa Tayabas, Laguna at Batangas. 

� Sa paglakas ng samahan, nangamba ang mga Espanyol.  Sa kabila ng pagnanais ni 

Hermano Pule na opisyal na kilalanin ng pamahalaan ang samahan, sinalakay ang 

Cofradia ng mga Espanyol noong 19 Oktubre 1840. 

� Nakipaglaban ang mga pinuno sa samahan subalit nahuli si Pule noong 1 Nobyembre 

1841 at matapos ang tatlong araw, binaril at minaltrato ang katawan nito. 

 

Ang 12 Pinakadakilang mga Pangyayari sa Kasaysayan ng Pilipinas  

Ayon kay Nick Joaquin (Mga Pamanang Espanyol) 
 

1. The introduction of the Wheel 

2. The introduction of the Plow 

3. The introduction of the road and bridge 

4. The introduction of New Crops like corn, tobacco, camote, coffee, cocoa, beans, achuete, 

onion, potato, guava, papaya, pineapple, avocado, squash, lettuce, cucumber, cabbage, 

cincamas, and mani, etc. 

5. The introduction of New Livestock like the horse, the cow, the sheep, the turkey, the 

goose, etc., and of the carabao as draft animal. 

6. The introduction of the Fabrica or Factory 

7. The introduction of Paper and Printing 

8. The Introduction the Roman Alphabet 

9. The introduction of Calendar and Clock 

10. The introduction of the Map and the Charting of the Philippine Shape 

11. The introduction of the Arts of Painting and Architecture. 

12. The introduction of the Guisado 

 

Positibong Pamanang Espanyol sa Pilipinas  

(cf. Pacto de Sangre:  Spanish Legacy in Filipinas) 
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� Upang maging balanse ang paglalahad ng Kasaysayan ng Kolonyalismo sa Pilipinas, 

nararapat lamang na magbigay ng ilang bagay na nagbigay ng positibong impak sa ating 

mga Pilipino. 

� Maraming mga fraile ang itinuturing na positibong nakatulong sa pag-unlad ng mga 

katutubo.  Tulad ng nangyari sa mga Gaddang sa Nueva Vizcaya ni pinag-aralan ni Dolly 

G. Lumicao-Mibolos. 

� Ipinakilala ng mga Espanyol ang imprenta.  Nilimbag ang unang aklat sa Pilipinas noong 

1593 sa Maynila, ang Doctrina Christiana.  Si Tomas Pinpin ang unang naging Indiong 

tagapaglimbag.  Napalaganap at naingatan ang iba’t ibang wika sa Pilipinas, at ang iba’t 

ibang deskrispsyon ng mga pamumuhay ng ating mga ninuno dahil sa pagsisikap ng mga 

fraile. 

� Marami ring impluwensya ang mga Espanyol sa ating ekspresyon sa musika tulad ng 

harana, pag-awit ng Pasyon, ang Organong Kawayan (Bamboo Organ) ng Las Piñas, awit 

at korido na tulad ng Bernardo Carpio, Ang Prinsipe Don Juan Tiñoso at Ibong Adarna, 

Komedya at Moro-Moro, Zarzuela, at iba’t ibang sayaw o jota. 

� Maging sa arkitektura, marami sa mga simbahan, moog at mga bahay na kanilang 

ipinatayo ay ipinagmamalaking mga pamanang pambansa.  Ang paghalo ng diwa 

katutubo ng Bahay Kubo at Arkitekturang Espanyol sa mga bahay na bato. 

� Tinaguyod din ang sining, ang paggawa ng mga santo at pagguhit ng mga larawan ng 

mga tao at pamumuhay nina Damián Domingo at ang mga Letras y Figuras na pinasikat 

ni José Honorato Lozano. 

� Maging ang pelikula ay ipinakilala ng mga Espanyol sa huling taon ng kanilang 

pananakop. 

� Maging sa ating mga kinakain ayon kay Nick Joaquin, ay may mga pamanang Espanyol:  

Relleno (chicken dishes), menudo, mechado, puchero, carne asada (meat dishes), tortilla 

de patatas, tortang carne (egg dishes), arroz a la Cubana, arroz a la Valencia (rice 

dishes), ensalada de lechuga (salad), macaroni with chorizo (noodle dish), leche flan 

(dessert).   

� Huwag kakalimutan ang Fiesta at Feria.  Maging ang iba’t ibang mga pista sa Pilipinas 

na may halong katutubong elemento tulad ng Sinulog, Ati-Atihan, Turumba at Higantes. 

� Nagtatag din ang mga Espanyol ng mga ospital, halimbawa ang San Juan de Dios at San 

Lazaro; mga bahay ampunan na tulad ng Hospicio de San José.  Sa pamamagitan ng 

Ekspedisyon ni Dr. Francisco Xavier de Balmis noong 1803, nakapagpadala ng mga 

bakuna laban sa smallpox ang Haring Carlos IV ng Espanya.  Dahil dito, pinarangalan 

siya ng isang estatwa na ngayon ay nasa harapan ng Katedral ng Maynila. 

� Nadokumento rin ang mga halaman at bulaklak sa Pilipinas sa pamamagitan ng Flora de 

Filipinas ni P. Manuel Blanco na unang nilimbag ng UST Press noong 1837. 

� Isinulong rin ng mga Espanyol ang pananaliksik sa agham sa Pilipinas.  Isang halimbawa 

ang pagkakaroon ng Obserbatoryo ng Maynila na sinimulan ni P. Federico Faura, SJ 

noong 1865 at pinangasiwaan din ni P. José Algue, SJ. 

� Nagtatag din ng mga pamantasan ang mga Espanyol tulad ng Pamantasang Ateneo de 

Manila, Unibersidad ng Sto. Tomas at Colegio de San Juan de Letran, na siyang nagbigay 

ng edukasyong Europeo sa mga indio na tatawaging mga Ilustrado. 

 

Mula Reporma Tungo sa Himagsikan (Maikling Timeline, 1872-1913) 
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� Konteksto:  Pagwawakas ng Kalakalang Galleon noong 1811, at pagbubukas ng Maynila 

sa Kalakalang Banyaga noong 1834.  Nabuksan naman ang Canal Suez noong 1869 na 

nagpabilis ng paglalakbay mula Europa patungong Asya at sinasabing nagpasok sa 

Pilipinas ng mga liberal na mga aklat at kaisipan.  Noong Dekada 1820, nagkaroon ang 

mga Criollo/Filipino ng paghingi ng reporma, representacíon sa Cortes ng Espanya.  

Tinawag nila ang mga sarili na Hijos del Pais.  Nagkaroon din ng lihim na kilusan sa 

loob ng simbahan na pinangunahan ng mga Paring Indio upang matigil na ang abuso ng 

mga fraile at ibigay ang pangangasiwa sa mga parokya mula sa mga regular na paring 

Espanyol (nasa orden) tungo sa mga paring sekular na Indio. 

 

Pag-aalsa sa Cavite at Gomburza 
 

� 20 Enero 1872—Pag-aalsa sa Cavite (Motín de Cavite).  Ang nagaping pag-aalsa na 

pinangunahan ni Sgt. Francisco Lamadrid sa Fuerza San Felipe Neri ay sinasabing 

ibinintang ng korporasyong relihiyoso sa tatlong paring tagapagtaguyod ng 

Sekularisasyon—P. Mariano Gomes, P. José Burgos, at P. Jacinto Zamora (Gom-Bur-

Za). 

� 17 Pebrero 1872—Pagbitay sa pamamagitan ng pag-garrote sa tatlong pari sa 

Bagumbayan na tahimik na sinaksihan ng maraming mga tagasuporta, kabilang na ang 

kaibigan ni P. Burgos na si Paciano Mercado, na kapatid ni Dr. Gat José Rizal at 

magiging heneral ng Himagsikang Pilipino.  Si Paciano ay malaking impluwensya sa 

paghahangad ni Rizal ng ginhawa ng mga kababayan. 

 

Epidemya ng Kolera 
 

� 1882—nagkaroon ng epidemya ng kolera.  Ayon sa historyador na si Jaime Veneracion, 

sa kabila ng kaalaman ng mga fraile sa panggagamot, pangunahing gawain pa rin nila 

ang manalangin at magrosaryo sa kabila ng epidemya.  Dahil dito, maraming nagnais na 

hanapin ang mga solusyong siyentipiko at resonable at maging mga doktor at abugado, 

habang bumagsak ang bilang ng mga nagnais magpari matapos ang 1872.   

� Itinuring naman ng ilan na  na parusa ng Diyos sa mga Espanyol ang epidemya kaya 

dumami ang mga pangkat sa Sinukuan (Arayat) at Banahaw na naghahanap ng ”Bagong 

Katotohanan.”  Dumami rin ang mga tulisanes. 

 

José Rizal at ang Kilusang Propaganda 
 

� 3 Mayo 1882—Si Rizal ay lumisan patungong Espanya, kung saan niya ipagpapatuloy 

ang pag-aaral ng medisina.  Doon, sasamahan niya ang mga kapwa ilustrado at magiging 

aktibo sa mga pagkilos para sa paghingi ng reporma sa Espanya na tatawaging Kilusang 

Propaganda.  Ang mga layunin nito ay ang pagiging lalawigan ng Espanya ng Pilipinas, 

pagkakaroon ng representacíon ng Pilipinas sa Cortes, at pagpapatalsik sa mga fraile.  

Bahagi rin sila ng masoneriya (Lohiya Solidaridad) bilang alternatibo sa 

pananampalataya ng mga fraile. 

� Ayon sa historyador na si P. John Schumacher, talagang independensya ang ninanais ng 

mga Propagandista para sa Pilipinas ngunit nais lamang nilang gawin ito isang hakbang 
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bawat oras.  Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nanatiling bingi at manhid ang 

pamahalaang Espanyol, at hindi nagtagumpay ang kilusang ito. 

� Mga gawaing kinabilangan ng Kilusang Propaganda sa Espanya:  Circulo Hispano-

Filipino, España en Filipinas, Exposición de Filipinas, Asosacion Filipino-Hispano, La 

Solidaridad, Masoneria.  

 

Dasalan at Tocsohan ni Marcelo H. del Pilar (Plaridel) 
 

Ang Tanda  
Ang tanda nang cara-i-cruz ang ipangadiya mo sa amin, Panginoon naming Fraile sa 

manga bangkay namin, sa ngalan nang Salapi, at nang Maputing binte, at nang Espiritung 

Bugaw, Siya naua. 

 

Ang Amain Namin  
Amain namin sumasaconvento ka, sumpain ang ngalan mo, malayo sa amin ang 

kasakiman mo, quitlin ang liig mo dito sa lupa para nang sa langit. Saluan mo cami 

ngayon nang aming kaning iyong inarao-arao at patauanin mo kami sa iyong pag-ungal 

para nang pag taua mo kung kami nacucualtahan; at huag mo kaming ipahintulot sa iyong 

manunukso at iadya mo kami sa masama mong dila, Amen.  

 

Ang Aba Guinoong Baria  
Aba guinoong Baria nakapupuno ka nang alcancia ang Fraile’y sumasainyo bukod ka 

niyang pinagpala’t pina higuit sa lahat, pinagpala naman ang kaban mong mapasok. Santa 

Baria Ina nang Deretsos, ipanalangin mo kaming huag anitan ngayon at cami ipapatay. 

Siya naua.  

 

Ang Sampung Utos nang Fraile  
1. Sambahin mo ang Fraile na lalo sa lahat. 

2. Huag kang magpapahamak manuba nang ngalang deretsos. 

3. Mangilin ka sa Fraile lingo man at fiesta. 

4. Isangla mo ang catauan mo sa pagpapalibeng sa ama’t ina. 

5. Huag kang mamamatay kung uala pang salaping pang palibing. 

6. Huag kang makiapid sa kaniyang asaua. 

7. Huag kang makinakaw. 

8. Huag mo silang pagbibintangan, kahit ka masinungalingan. 

9. Huag mong ipagkait ang iyong asaua. 

10. Huag mong itangui ang iyong ari. 

 

Itong sampong utos nang Fraile’y dalaua ang kinaoouian. Ang isa: Sambahin mo ang 

Fraile lalo sa lahat. Ang ikalaua: Ihayin mo naman sa kaniya ang puri mo’t kayamanan. 

Siya naua. 

 

Ang manga kabohongang asal, ang pangala’i tontogales ay tatlo. 

 

Igalang mo ... Katakutan mo... At Pag Manuhan mo... Ang Fraile 
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� 25 Hunyo 1884—Nagtalumpati si Rizal bilang pagpupugay (brindis) sa pagkakapanalo 

ng medalyang pilak (isa sa 15) ng pinturang Virgenes Cristianas Expuestas al Populacho 

(Christian Virgins Exposed to the Mob) ni Felix Resureccion Hidalgo, at ng medalyang 

ginto (isa sa 3) ng Spoliarium ni Juan Novicio Luna sa Exposicion de Bellas Artes sa 

Madrid.  Dito ipinakita ni Rizal na nagiging katulad na ng mga Espanyol ang mga Indio, 

“Genius knows no country.” 

� 21 Marso 1887—Inilimbag ang Noli Me Tangere, ang unang nobela ni Rizal, sa Berlin, 

Alemanya. 

� 15 Pebrero 1889—Lumabas ang peryodiko ng Kilusang Propaganda, ang La Solidaridad, 

na pangunahing itinaguyod nina Marcelo H. del Pilar (patnugot mula Disyembre 1889), 

Mariano Ponce at Graciano Lopez Jaena (unang patnugot).  Huli itong lumabas noong 14 

Nobyembre 1895. 

� 23 Disyembre 1889—Lumabas ang Sucesos de las Islas Filipinas ni Dr. Antonio de 

Morga na may anotasyon ni Rizal sa Paris, na naglalayong ituwid ang mga maling 

paratang ng mga Espanyol sa mga Pilipino.  Ang akdang ito ay kabilang sa sinasabi ng 

historyador na si Zeus Salazar na isang pamana ng Propaganda, ang tatluhang pananaw sa 

kasaysayang Pilipino (Tripartite View of Philippine History), kaiba sa dalawahang 

pananaw (Bipartite View) ng mga Espanyol na nagpapakita na ang mga Espanyol ang 

nagbigay ng kaliwanagan at sibilisasyon sa dating barbarong kapuluan. 

� 18 Setyembre 1891—Inilimbag ang El Filibusterismo, ang pangalawang nobela ni Rizal, 

sa Ghent, Belgium. 

� 3 Hulyo 1892—Itinatag ni Rizal ang La Liga Filipina sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas.  

Ang Liga ay naglalayong pagsama-samahin ang kapuluan sa isang katawan, proteksyon 

para sa lahat, pagtatanggol laban sa kaguluhan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad 

ng edukasyon, agrikultura, at pangangalakal, at pag-aaral at pagsasagawa ng mga 

reporma.  Ayon kay Floro Quibuyen, dito ninais na isakatuparan ni Rizal ang kanyang 

konspeto ng bansa (cf. A Nation Aborted).  Sa kabila ng pagkawala ni Rizal sa eksena, 

magpapatuloy ang Liga haggang Oktubre 1893, at makalipas ang isang taon, Oktubre 

1894, ito ay naging  Cuerpo de Compromisarios na magtatagal ng ilang buwan. 

� 6 Hulyo 1892—Inaresto si Rizal at ikinulong sa Fuerza Santiago, at matapos ang ilang 

araw, 17 Hulyo 1892, dumating si Rizal sa Dapitan bilang isang destiero. 

 

Andres Bonifacio at Katipunan 
 

� 7 Hulyo 1892—Sa Kalye Azcarraga (ngayo’y CM Recto), itinatag ni Andres Bonifacio 

ang Kataas-taasang, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK), 

kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata (nang hasik o triangolo), Valentin Diaz at 

Deodato Arellano at ilang kasama. 

� Oktubre 1892—Dahil sa kabagalan ng metodong triangolo sa pagkuha ng mga kasapi, 

napagkayarian na ibasura ito tungo sa inisasyon.  Nang umabot ng isandaan ang kasapi 

ng Katipunan, nagkaroon ng halalan para sa Kataas-taasang Sanggunian at naging 

Supremo si Deodato Arellano. 

� Pebrero 1893—Naging Supremo si Roman Basa. 

� Maagang 1895—Nahalal na Supremo si Andres Bonifacio.  Muli siyang mahahalal sa 31 

Disyembre 1895 at Agosto 1896 bago mabunyag ang lihim na samahan. 
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� 12 Abril 1895—Tumungo si Andres Bonifacio at mga kasama sa Kweba ng Pamitinan, 

Bundok Tapusi, sa Montalban, tila sumusunod sa yapak ng maalamat na Tagapagligtas 

ng mga Tagalog, si Bernardo Carpio, at sinasabing isinigaw at isinulat sa mga pader ng 

kweba ng Makarok sa pamamagitan ng uling, “Naparito ang mga Anak ng Bayan, 

Hinahanap ang Kalayaan.  Mabuhay ang Kalayaan!” 

� Marso 1896—Lumabas ang una at huling edisyon ng pahayagan ng Katipunan, ang 

Kalayaan.  Mula 300 kasapi, dumami ang kasapian sa tinatayang 30,000 miyembro.  

� 21 Hunyo 1896—Binisita ni Dr. Pio Valenzuela, bahagi ng pamunuan ng Katipunan, si 

Rizal sa Dapitan at pinaalam ng una sa huli ang binabalak na Himagsikan.  Inalok ni 

Valenzuela si Rizal na maging Pangulo ng Katipunan.  Tumanggi si Rizal at pinayuhan 

na kailangan ng armas, maghanda bago mag-alsa, humingi ng tulong sa mga mayayaman, 

at gawing heneral si Antonio Luna. 

 

Pagkabunyag ng Katipunan at Unang Sigaw ng Himagsikan 
 

� 19 Agosto 1896—Sinalakay ang Diario de Manila at natuklasan ang Katipunan matapos 

na ikumpisal ni Teodoro Patiño sa cura parroco ng Tondo na si P. Mariano Gil ang lihim 

na samahan.  Buong gabing nanghuli ang mga Espanyol ng mga pinaghihinalaang kasapi. 

� 20-25 Agosto 1896—Ayon sa mga historyador na sina Guerrero, Encarnacion at 

Villegas, hindi iisa ang unang sigaw ng Himagsikan at punitan ng sedula (pagsira ng 

dokumento bilang simbolo ng paghiwalay sa Espanya) na tulad ng unang nahinuha (Grito 

de Balintawak), kundi sa iba’t ibang lugar na binanggit sa mga tila magkakasalungat na 

tala (Balintawak, Kangkong, Bahay Toro, Pugad Lawin—ang unang tatlo ay mga lugar 

sa Balintawak). 

� 24 Agosto 1896—Sa isang pulong sa bahay ni Tandang Sora sa Sitio Gulod, Barrio 

Banlat, Kalookan, itinatag ang Rebolusyunaryong Pamahalaan at nahalal si Andres 

Bonifacio bilang unang pangulo ng Pilipinas.  Napagkasunduan rin ang magaganap na 

pagsalakay sa Maynila sa hatinggabi ng 29-30 Agosto 1896.  Hindi sumipot ang hukbo 

ng Cavite sa ilalim ni Hen Emilio Aguinaldo sa nasabing pag-aalsa. 

� 25 Agosto 1896—Sagupaan ng KKK at ng mga Espanyol sa Pasong Tamo malapit sa 

Bahay ni Tandang Sora, talunan ang mga Espanyol. 

� 26 Agosto 1896—Sagupaan ng KKK at ng mga Espanyol sa Caloocan at Malabon, 

talunan ang mga Espanyol. 

� 30 Agosto 1896—Madaling araw nang pangunahan ni Bonifacio ang pag-atake sa 

Polvorín, San Juan del Monte (Ngayo’y Pinaglabanan).  Nagkaroon ng sabay-sabay na 

pagsalakay sa buong lalawigan ng Maynila.  Ipinailalim ni Gob. Hen. Ramon Blanco ang 

walong lalawigan—Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Cavite, 

at Batangas, sa ilalim ng Batas Militar (Ang unang walong lalawigan na naghimagsik 

noong 1896 ang sinasagisag ng walong sinag ng araw sa ating bandila). 

 

Ang Pagsalakay ni Bonifacio sa Maynila  

(cf. Zeus Salazar, Agosto 29-30, 1896:  Ang Pagsalakay ni Bonifacio sa Maynila) 
 

� Noong 24 Agosto 1896, sa pulong ng Kataas-taasang Sanggunian, napagkasunduan na 

ganapin na ang pagsalakay sa Maynila sa hatinggabi ng 29-30 Agosto. 

� Balak ni Bonifacio na lusubin ang Intramuros mula sa tatlong direksyon: 
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1. Mula sa Silangan (San Mateo, Marikina, pababa ng camino real na nagdaraan sa 

San Juan at papasok ng Sampaloc) 

2. Mula sa Hilaga (Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija papasok ng Caloocan at 

Balintawak tungong Tondo at Binondo. 

3. Mula sa Timog (Cavite at ilang bahagi ng Pasig) 

� Mayroon din sanang mag-aalsa na tinatayang 500 pwersang Pilipino sa loob mismo ng 

Intramuros sa pangunguna ng ilang opisyal na mestiso.  Nabunyag ang mga ito at 

ipinatapon sa Mindanao noong umaga ng 29 Agosto. 

� Sa gabi at madaling araw na pinag-usapan, laganap ang atake sa buong lalawigan ng 

Maynila, pinakamalakas sa Sampaloc, Sta. Ana, Pandacan, Makati, San Juan at Pasig, 

kasamaa ng Laguna.  Hindi umatake ang Cavite. 

� Ayon kay Aguinaldo, namuti daw ang kanilang mga mata sa kakahintay ng 

napagkasunduang hudyat (?).  Ayon sa ilang kwento, nakatulog daw si Bonifacio, o kaya 

naman ay sa pakikipagkwentuhan ay hindi namalayan na 4:00 NU na! 

� Iba’t ibang bersyon ng hudyat ang makikita sa mga batis—pagpatay ng ilaw sa 

Bagumbayan, pagpapalipad ng lobo, pagpapasabog ng kanyon o pagpapaputok ng kwitis. 

� Kung susuriin ang realidad ng mga hudyat, makikita o maririnig ba ang lahat ng ito mula 

sa malayong lugar ng Cavite?  Kung makikita nga, doon pa lang ba kikilos ang mga taga-

Cavite mula sa Cavite, edi pagdating nila doon tapos na ang labanan.   

� Hindi kaya ayaw lamang sumama o kumilala sa awtoridad ng Supremo ang mga pinuno 

ng Cavite, o di kaya’y umuwi na lamang sila dahil ayon sa mga ulat ng gabing iyon ay 

maulan? 

� Bagama’t hindi naagaw ng Katipunan ang sentro ng kapangyarihang Espanyol, hindi rin 

naman nakuhang magapi ng mga Espanyol ang mga pwersa ni Bonifacio. 

� Kung susuriin ang naging galaw ni Aguinaldo noong 1896-1897, limitado ang kanyang 

tanaw sa pagpapalay ng mga pueblo at pagpapatatag lamang ng rehiyon ng Cavite, 

habang si Bonifacio naman ay pambansa ang tanaw sa pagananis na makubkob ang 

pinakasentro ng Maynila.  Mahusay ang kanyang istratehiya at taktikang militar. 

 

Ang “Real” ni Bonifacio Bilang Teknikang Militar  

(cf. Zeus Salazar, Ang “Real” ni Bonifacio Bilang Teknikang Militar  

sa Kasaysayan ng Pilipinas) 
 

� May tatlong istratehiya si Bonifacio sa pagputok ng Himagsikang 1896:  

1. Ang sabay-sabay na pagsalakay sa Intramuros (na nabigo dahil sa pagkakatapon 

ng mga sasama sa himagsikan sa loob ng Intramuros at sa hindi pagsipot ng 

Kabite). 

2. Ang pagkubkob ng mga bayan (hindi masyadong naging matagumpay dahil kalat-

kalat at kanya-kanya ng pagsalakay ang bawat balangay ng Katipunan). 

3. Ang mga network ng tanggulan na tinawag na “real” (na nauna na niyang 

ipinatayo bago pa man ang pagputok ng Himagsikan). 

� “Real” ay katagang Espanyol para sa kampo.  Unang naisip ni Bonifacio sa kanyang 

paglalakbay sa Bundok Tapusi, at naisakatuparan sa Balara at Masuyod sa Marikina, 

Kakaron de Sile, Puray, Kamansi, Minuyan, Makiling, Banahaw, atbp., at lalaganap din 

sa mga kabundukan ng Tayabas, Morong, Bulacan, Pampanga at Nueva Ecija.   
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� Sa gamit ng Katipunan:  “Komunidad na may tanggulan malapit sa bayan”—pag-uugat sa 

sinaunang konsepto ng ilihan at sa mga sinaunang pag-aalsa. 

� Gamit ng “real” ang mga natural na anyo sa kalikasan tulad ng mga kakahuyan, mga 

bato, mga kweba at mga bundok. 

� Kumpara sa Giyera sa Trintsera sa pueblo na alam nina Aguinaldo, na magastos, hindi 

maiwanan, madaling mapaligiran at kapaki-pakinabang sa mga Espanyol kapag 

nakubkob; ang mga “Real” sa kakahuyan at kabundukan ay hindi kailangang gastusan, 

madaling iwanan at balikan, at pahihirapan ang mga Espanyol. 

� Nang bumagsak na ang mga trintsera sa Cavite at tuluyang matalo si Aguinaldo, ang 

sumalo kay Aguinaldo ay ang mga real na ipinatayo ng “walang taktikang-militar” na si 

Bonifacio, hanggang sa mapadpad siya sa  real ng Biyak-na-bato. 

� Sa kabila ng kakayahan ng mga real na ipagpatuloy ang pakikibaka, nakipagkasundo si 

Aguinaldo sa mga Espanyol.  Ipagpapatuloy naman ng mga Anak ng Bayan ang 

Himagsikan. 

 

Kababaihan sa Katipunan at Himagsikan  

(cf. Mary Jane Rodriguez (Tatel), Ang Kababaihan sa Himagsikang Pilipino) 
 

� Ang larawan ng kababaihan sa Himagsikan ay madalas na natatali bilang asawa ng 

lalaking rebolusyunaryo, o sa pagtatago ng dokumento, panlilinlang sa kaaway, at nag-

aalaga ng maysakit (tulad ng Ina ng Himagsikan na si Melchora Aquino, aka Tandang 

Sora).   

� Sa akda ni Rodriguez, ipinakita niya ang istratehikong papel ng Katipunan sa peligrosong 

gawain ng pagtitiktik na isang mahalagang salik ng pagtatagumpay ng labanan.  At hindi 

iilan ang nagsipaghawak ng sandata tulad ni Gregoria de Jesus (Katagalugan), Teresa 

Magbanua (Iloilo), Gng. Miguel Malvar (Batangas), Marcela Marcelo (Malibay, Pasay), 

Trinidad Tecson (Gitnang Luzon), maging si Josephine Bracken at mga kapatid ni Rizal 

na si Josefa (unang Pangulo ng Sangay ng Kababaihan ng Katipunan) at Trinidad Rizal.  

Mayroon ding nagsulat laban sa mga mananakop, halimbawa ang anti-Amerikanong tula 

na Hibik Namin sa lumabas sa Heraldo Filipino noong Pebrero 1899 na sinulat ng mga 

nagtatago sa mga ngalang-digma tulad ng Viktoria Laktaw, et.al. 

 

Katipunan sa Cavite 
 

� 31 Agosto 1896—Nagapi ni Hen. Artemio Ricarte ang mga Espanyol sa San Francisco de 

Malabon, Cavite.  Sinimulan ang pag-aalsa sa Cavite sa pangunguna ni Hen. Emilio 

Aguinaldo. 

� 9-11 Nobyembre 1896—Pagtatagumpay ng Cavite laban sa mga Espanyol sa labanan sa 

Binakayan.  Gamit ng mga taga-Cavite ang Giyerang Pantrintsera sa Zapote at Cavite 

Viejo sa pangangasiwa ng inhinyero na nagtapos sa Ghent, Belgium na si Edilberto 

Evangelista na namatay sa Labanan sa Zapote noong 17 Pebrero 1897 . 

� 30 Disyembre 1896—Bahagi ng serye ng mga pagbitay na may kinalaman sa 

himagsikan, binaril si Rizal sa Bagumbayan.  Nasa Cavite na noong mga panahon na iyon 

si Bonifacio na inanyayahan upang uyusin ang sigalot ng mga paksyon ng Katipunan sa 

lalawigang iyon—ang Magdiwang, Magdalo at Mapagtiis. 
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Kumbensyon ng Tejeros, Pacto de Tejeros at Naic Military Agreement 
 

� 22 Marso 1897—Sa kanyang kaarawan, nahalal in absentia si Emilio Aguinaldo bilang 

pangulo ng pamahalaang rebolusyunaryo sa Kumbensyon sa Casa Hacienda ng Tejeros 

(Binalaan ni Diego Mojica si Bonifacio na maraming mga balota ang napunan na bago pa 

man ang halalan).  Nauna nang pumayag si Bonifacio na palitan ang Katipunan bilang 

pamahalaan sa pagkumbinsi ng kumbensyon basta anumang mapagkayarian ng 

kapulungan ay igagalang.  Ngunit nang tutulan ni Daniel Tirona ang pagkakahalal ni 

Bonifacio sa consuelo de bobong posisyon ng Direktor ng Interyor dahil siya ay walang 

pinag-aralan at hindi abogado ay nainsulto ang Supremo, tinutukan ng baril si Tirona, 

pinawalang-bisa ang konseho bilang tagapangulo nito, at lumisan. 

� 23 Marso 1897—Bumalik sa Casa Hacienda ng Tejeros sina Bonifacio at mga 

tagapanalig upang tutulan ang naganap na halalan sa pamamagitan ng Acta de Tejeros.  

Habang nanumpa bilang Pangulo si Aguinaldo sa harapan ni P. Villfranca sa Tanza.  

Nang ipahayag ang bagong mga opisyales ng pamahalaan noong 17 Abril 1897, kapwa 

mga Magdiwang at Magdalo ay kabilang na dito. 

� 19 Abril 1897—Pagpupulong sa Casa Hacienda ng Naic ng pangkat ni Bonifacio.  Nang 

masabihan ni Lazaro Makapagal, napasugod ang namalariang si Aguinaldo sa nasabing 

pulong at muntik nang magkaroon ng komprontasyon sa pagitan ng mga hukbo ni 

Aguinaldo at Bonifacio.  Nagulat pa si Aguinaldo na ang kanyang dalawang tapat na 

kawal na sina Mariano Noriel at Pio del Pilar ay kasama ng Supremo.  Muling bumalik 

kay Aguinaldo ang dalawang heneral at nanguna sa pag-uusig sa mga Bonifacio. 

 

Paglilitis at Pagbitay kay Bonifacio 
 

� 28 Abril 1897—Ang sugatang sina Andres at Procopio Bonifacio ay inaresto at dinala sa 

Naic.  Nasawi si Ciriaco Bonifacio sa pataksil na paglusob ng sariling kababayan sa 

Limbon, Indang sa pangnguna ni Kol. Agapito Bonzon, na nagtangka ring gahasain ang 

asawa ng Supremo at Lakambini ng Katipunan Gregoria de Jesus.  Sa Casa Hacienda ng 

Naic, ikinulong sa bartolina sa ilalim ng hagdanan sa loob ng tatlong araw ang Supremo, 

dalawang beses lamang pinakain pagkaing hindi na dapat banggitin, hindi rin ginagamot 

ang kanyang sugat at sinasabing binubuhat siyang parang baboy na nakatali sa kawayan. 

� 1 Mayo 1897—Sa pagbagsak ng Naic sa mga Espanyol, lumipat sina Aguinaldo at ang 

kanilang mga bihag sa Maragondon, Cavite kung saan ipinagpatuloy ang paglilitis sa 

magkapatid na Bonifacio. 

� 10 Mayo 1897—Isinakatuparan ng pangkat ni Lazaro Macapagal ang kautusan ng 

Consejo de Guerra na barilin at patayin ang magkapatid na Bonifacio sa mga 

kabundukan ng Maragondon.  Ayon sa pag-aaral ng historyador na si Danilo Aragon, 

kumalat sa Maragondon ang balita mula sa mga nakasaksi sa pagpatay na tinaga 

hanggang mamatay ang magkapatid. 

 

Ilang Paglilinaw Ukol sa Kakayahan ni Andres Bonifacio 
 

� Lumaganap naman ang stereotype kay Andres Bonifacio bilang  walang pinag-aralan, 

walang kakayahan, mapusok, at tinawag ang sarili na hari.  Ang mga ito ay paninirang 

ikinalat ng mga kalaban niya noong siya ay nabubuhay pa. 
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� Isang Amerikanong iskolar na dalubhasa sa Araling Pilipino, si Glenn Anthony May ay 

sumulat naman ng isang kontrobersyal na akda na hinahamon ang marami sa ating 

nalalaman ukol kay Bonifacio (cf. Inventing A Hero:  The Posthumous Re-Creation of 

Andres Bonifacio).  Para sa kanya, ang ating imahe ni Bonifacio ay kinatha upang 

magkaroon ng isang bayani para sa binubuong bansa.  Napagkakamalian naman ng iba na 

ayon kay May, hindi nag-exist, inimbento lamang, si Bonifacio.  Anupaman, maraming 

historyador ang nagtanggol kay Bonifacio at pinabulaanan ang maraming bagay sa 

kanyang akda. 

� Si Bonifacio, na isinilang sa Tondo noong 30 Nobyembre 1863, ay maagang naulila at 

bilang panganay, nagsikap upang mabuhay ang pamilya sa pamamagitan ng pagtitinda ng 

baston at abaniko, na patuloy niyng ginawa hanggang 1896. 

� Dahil sa maganda ang sulat-kamay ni Bonifacio, namasukan siya bilang clerk-messenger 

sa Fleming and Co. at nang lumaon, lumipat sa Fressel and Co. kung saan siya 

namasukan hanggang 1896.  Sinasabi niyang ilan na ang kanyang trabaho na ito ang 

siyang naging instrumental na makapaglakbay si Bonifacio at magkaroon ng maraming 

kontak para sa kanyang Katipunan.  Ayon sa historyador na si Milagros Guerrero, 

masasabing si Bonifacio ay katumbas ngayon ng isang Young Urban Professional. 

� Siya rin ay aktor sa Teatro Porvenir, kung saan inangkin niya sa ating kultura at wika si 

Bernardo Carpio.  Naging bihasa siya sa Wikang Tagalog. 

� Sa sariling sikap siya ay natuto at nakapagbasa ng mga aklat sa wikang Espanyol ukol sa 

Himagsikang Pranses, buhay ng mga Pangulo ng Estados Unidos, ang Noli at Fili ni 

Rizal at sinasabing marami pang iba.  Ito ang kanyang libangan sa pagitan ng kanyang 

mga gawain. 

� Kung bobo si Bonifacio, paanong ang kanyang samahan na Katipunan ay hindi nalimita 

sa Timog Katagalugan, kundi nagkaroon ng pambansang kasapian? (cf. Ferdinand 

Llanes, ed, Katipunan:  Isang Pambansang Kilusan) 

 

Katipunan at Maghihimagsik sa Labas ng Katagalugan  
 

Ilocos Norte  Guirnalda 

Ilocos Sur  Abaya 
La Union  Diaz at Quesada 
Pangasinan   Maramba 
Pampanga  Manahan 
Camarines Norte Moreno at Saavedra 
Aklan    Del Castillo at Iban 
Capiz    Arce at Lucso 
Cebu   Villegas at Cavan 
Misamis Oriental Capistrano at Velez 
Cotabato  Vito 

 

� Kung mapusok at hindi nag-iisip at sugod lamang ng sugod si Bonifacio, paano 

napanatiling lihim ang samahan sa loob ng apat na taon? 

� Ayon kay Villan, magaling sa istratehiya si Andres Bonifacio sapagkat binalak niyang 

simulan ang Himagsikan sa panahong abala ang mga Espanyol sa pakikipag-bakbakan sa 

mga Moro sa Mindanao. 
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� Ayon kay Milagros Guerrero ukol sa kakayahang militar Bonifacio: 

 

As commander-in-chief, Bonifacio supervised the planning of military 

strategies and the preparation of orders, manifests and decrees, 

adjudicated offenses against the nation, as well as mediated in political 

disputes.  He directed generals and positioned troops in the fronts.  On 

the basis of command responsibility, all victories and defeats all over the 

archipelago during his term of office should be attributed to Bonifacio. 

 

The claim by some historians that “Bonifacio lost all his battles” is 

RIDICULOUS. (cf. Milagros Guerrero, Emmanuel Encarnacion at Ramon 

Villegas, Andres Bonifacio and the 1896 Revolution) 

 

� Kung susuriin ang naging galaw ni Aguinaldo noong 1896-1897, limitado ang kanyang 

tanaw sa pagpapalay ng mga pueblo at pagpapatatag lamang ng rehiyon ng Cavite, 

habang si Bonifacio naman ay pambansa ang tanaw sa pagananis na makubkob ang 

pinakasentro ng Maynila. 

� Kung susuriing mabuti ang letterhead ng 15 Marso 1897 dokumento ng paghirang ni 

Bonifacio kay Emilio Jacinto bilang Pangulong Hukbo sa Dakong Hilaga ng Maynila, 

maliwanag na ang titulo ni Bonifacio ay hindi “Hari ng Bayang Katagalugan” kundi 

“Pangulo nang Haring Bayang Katagalugan.”  Ang Hari ay ang Bayan!  (Sa kabila na ang 

paninirang ito ay nagmula sa Magdalo, si Emilio Aguinaldo ay kinilalang “hari” sa 

Silang, Cavite).  Sa konspetwalisasyon ni Bonifacio sa Katagalugan bilang lahat ng 

tumubo sa Sangkapuluang ito, ang bayan din ang may hawak ng kapangyarihan. 

� Sa katunayan, maging ang mga Espanyol ay kinikilala si Bonifacio bilang Pangulo ng 

Republika.  Sa mga ulat ng mga Espanyol, at maging sa edisyong 8 Pebrero 1897 ng La 

Ilustracion Española y Americana, si Bonifacio ang “Titulado Presidente de la Republica 

Tagala.”  Sa pagkakaroon ng malinaw na konsepto ng bansa at sa pagiging Unang 

Pangulo nito, sinasabing kailangang bawiin ang kasaysayan at tanghalin si Bonifacio na 

Unang Pangulo ng Pilipinas. 

� Sa pagtrato sa mga Bonifacio nang sila ay maaresto makikita ang Dambuhalang 

Pagkakahating Pangkalinangan.  Nasaan ang kapatiran bilang konsepto ng bansa?  

Napalitan ng kababuyan at pagkapit sa kapanyarihan ng mga nang-agaw (nangudeta) sa 

Tejeros. 

� Para kina Milagros Guerrero at Jaime Veneracion, si Andres Bonifacio, sa pagkakaroon 

ng malinaw na konsepto at kilos para sa pagkabansa, ang Ama ng Sambayanang Pilipino. 

 

Kasunduan sa Biyak-na-Bato 
 

� 18 Nobyembre 1897—Nilagdaan nina Hen. Primo de Rivera at Pedro Paterno ang 

kasunduan ng Biyak-na-Bato sa pagitan ng Pamahalaan ni Aguinaldo at ng mga 

Espanyol.  Tumigil sa pakikipaglaban ang pangkat nina Aguinaldo at tumungo sa 

Hongkong noong 27 Disyembre kapalit ang P 800,000.00 na kabayaran (kalahati lamang 

ang naibigay na ipinagbili ng mga armas sa mga Amerikano, marami sa mga armas ay 

hindi nakarating).  Ang tigil-putukan ay hindi sinunod ng maraming Anak ng Bayan sa 

iba’t ibang lalawigan sa buong kapuluan. 
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Labanan sa Look ng Maynila 
 

� 1 Mayo 1898—Bunga ng mga negosasyon sa pagitan ni Aguinaldo at ng mga 

Amerikano, dumating ang Asiatic Fleet na may limang barko sa pamumuno ni 

Commodore George Dewey sa Look ng Maynila malapit sa Cavite Viejo at tinalo ang 20 

mga barko ng mga Espanyol (May isang namatay na Amerikano sa labanang ito, dahil sa 

heat stroke)  Subalit, nanatili lamang sa Maynila ang Asiatic Fleet.  Lalaban na ang mga 

Anak ng Bayan sa buong Pilipinas at mapapalaya nila ang mga bayan mula sa mga 

Espanyol.  Muling babalik si Emilio Aguinaldo at matapos ang Labanan sa Alapan noong 

28 Mayo 1898, iwinagayway sa Teatro Caviteño sa Cavite Viejo  sa unang pagkakataon 

ang bandila ng Pilipinas, na ginawa nina Marcela Agoncillo, Delfina Herbosa-Rizal de 

Natividad, at Lorenza-Marina Agoncillo sa 535 Morrison Hill Road, Happy Valley, 

Hongkong. 

 

Proklamasyon ng Kasarinlan—Tagumpay ng Himagsikan 
 

� 12 Hunyo 1898—Dahil sa pagtatagumpay ng Himagsikan laban sa mga Espanyol sa 

maraming bayan, ipinroklama ni Emilio Aguinaldo ang Kasarinlan ng Pilipinas sa 

bintana ng kanyang bahay sa Kawit, Cavite sa oras na 4:02 NH, habang opisyal na 

iwinagayway ang bandila ng Pilipinas at tinugtog ng Banda San Francisco de Malabon 

ang Marcha Filipina Magdalo / Marcha Nacional Filipina na komposisyon ni Julian 

Felipe.  Sa Acta de la Proclamacion de Indepencia del Pueblo Filipino na isinulat ni 

Ambrosio Rianzares-Bautista at nilagdaan ng 97 Pilipino at isang Amerikano, nasasaad 

na sa pagpapahayag ng Independensya, isinailalim ang republika sa pangangalaga ng 

mapagkupkop na bansang Norte Amerika. 

 

Mock Battle of Manila at Benevolent Assimilation 
 

� 13 Agosto 1898—“Mock Battle of Manila,” ang moro-morong labanan sa Intramuros na 

pinag-usapan na upang marangal na matalo ang mga Espanyol, na kinakausap na ng mga 

Amerikano upang ibigay na sa kanila ang kapuluan habang kinikilala diumano ang 

Kasarinlan ng Pilipinas.  Ang pagnanais ng Amerika na sakupin ang Pilipinas ay dahil sa 

“white man’s burden” na gawing Kristiyano ang kanyang mga “little brown brothers” sa 

pamamagitan ng Benevolent Assimilation at pagdating ng panahon, sa pampublikong 

edukasyon. 

 

Kongreso ng Malolos 
 

� 15 Setyembre 1898—Pinasinayaan ang Kongreso ng Malolos na nagpulong sa Simbahan 

ng Barasoain.  Isa sa unang pinagpasyahan nito ang ratipikasyon ng Proklamasyon sa 

Kawit noong 29 Setyembre.  Nagkaroon din ito ng sariling mga paaralan, ang 

Universidad Cientifico-Literaria de Filipinas, Academia Militar de Malolos, at ang 

Instituto Burgos (sekundarya). 

 

Tratado sa Paris 
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� 10 Disyembre 1898—Nilagdaan ang Tratado sa Paris na ipinagbibili ng mga Espanyol 

ang Pilipinas sa halagang 20 Milyong Dolyar sa mga Amerikano.  Sa mga naging 

pagpupulong, pinagsarhan ng pinto ang kinatawan ng republika ni Aguinaldo, si Felipe 

Agoncillo. 

� 21 Enero 1899—Sinusugan ang Saligang Batas ng Malolos at matapos ang dalawang 

araw, pinasinayaan ang sinasabing pinakaunang Republika sa Asya at si Emilio 

Aguinaldo bilang unang pangulo nito sa edad na 29. 

 

Digmaang Pilipino-Amerikano 
 

� 4 Pebrero 1899—Ipinutok ni Private William Grayson ang unang bala sa isang Pilipino 

sa Silencio cor. Sociego St., Sta. Mesa, Maynila (hindi sa tulay ng San Juan) na naging 

mitsa ng pagsisimula ng Digmaang Pilipino-Amerikano (na sa ilang aklat ay 

“Insureksyong Pilipino laban sa Estados Unidos” dahil diumano’y “pag-aari” na ng 

Amerika ang Pilipinas.  Ang terminong “War” o “Digmaan” ay tumutukoy sa 

pakikipagdigma ng dalawang nagsasariling bansa). 

� 6 Pebrero 1899—Dahil sa propaganda na ang mga Pilipino ang nagpasimula ng digmaan, 

lumakas ang suporta para sa pagsakop ng Pilipinas at naratipika ang Tratado ng Paris sa 

Kongreso ng Estados Unidos. 

� 21 Hunyo 1899—Lumipat ang Pamahalaan ni Aguinaldo sa Tarlac, Tarlac.  Dito, noong 

30 Hunyo, binigyan ng amnestiya at itinuring na kapatid, ang mga sundalong Espanyol 

na isang taong hindi sumuko sa Simbahan ng Baler, “Los Ultimos de Filipinos.”  Sa 

kabila ng digmaan, patuloy na lumakad ang gawain ng pamahalaan sa Tarlac—ang 

Kongreso, ang pagawaan ng pera, at ang eskwelahan. 

� 12 Nobyembre 1899—Nakubkob ng mga Amerikano ang Tarlac.  Umatras pahilaga ang 

pwersa ni Emilio Aguinaldo habang lumalaban gamit ang Digmaang Pang-gerilya. 

 

Labanan sa Pasong Tirad 
 

� 2 Disyembre 1899—Sa pagtatanggol kay Aguinaldo, napaslang sa Labanan sa Tirad Pass 

ang batang heneral na si Gregorio del Pilar. 

� 23 Marso 1901—Napasuko si Aguinaldo ng mga Amerikano sa tulong ng mga 

Macabebe, sa Palanan, Isabela.  Noong 1 Abril, siya ay nanumpa ng katapatan sa Estados 

Unidos at nanawagan na tanggapin na ang kapangyarihan ng Estados Unidos.  Sa kabila 

nito, patuloy na lumaban ang mga Anak ng Bayan, tulad nina Vicente Lukban (Samar), 

Miguel Malvar, Macario Sakay (Republika ng Katagalugan), Felipe Salvador 

(Pampanga), Dionisio Cardenas (Visayas), maging ang mga Pulahanes. 

 

Masaker sa Balangiga 
 

� 27 Setyembre 1901—Sorpresang pag-atake ng mga Pilipino sa Balangiga, Samar habang 

natutulog at kumakain ng almusal ang mga sundalong Amerikano.  Ang paglusob ay 

hinudyatan ng pagtunog ng mga kampana.  Bilang ganti, inutos ni Tinyente Heneral 

Jacob Smith, “Kill and burn, kill and burn.  The more you kill and the more you burn, the 
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more you please me!”  Inutos na lahat ng lalaking edad sampu pataas ay dapat barilin.  Ito 

ang tunay na Masaker sa Balangiga. 

� 4 Hulyo 1902— pagdedeklara ng pagtatapos ng digmaan.  Sinasabing ang “Benevolent 

Assimilation” ay kumitil ng maraming buhay sa kanilang pakikidigma sa mga Pilipino 

(Sinasabing 1/6 ng kabuuang populasyon ng Luzon; sa Pilipinas, tinatayang 200,000, 

hindi masigurado dahil sa kawalan ng depinitibong rekord), pangmamasaker sa mga 

sibilyan na muling mauulit sa Digmaan sa Vietnam.  

 

Macario Sakay 
 

� Abril-Agosto 1903—Ang Pang. Sakay ng Republika ng Katagalugan ay nasa taas ng 

Bundok San Cristobal, sa paanan ng bundok Banahaw at pinrotektahan ng mga sektang 

relihiyoso (Milenaryan).  Nais niyang magbalik sa diwa ng Katipunan at ni Andres 

Bonifacio.  Matapos nito ay lumipat siya sa kabundukan ng Morong.  Sa taong 1906, 

dahil sa panlilinlang ng isang pulitikong nagngangalang Dominador Gomez, nahuli at 

nabitay si Sakay. 

 

Labanan sa Bud Daho 
 

� 5 Marso 1906—Ang mga Tausug na tumanggi sa ginawa ng kanilang sultan na 

magpasailalim sa mga Amerikano at nanirahan sa Bud (Bundok) Daho sa Jolo, Sulu ay 

tumindig laban sa mga Amerikano na lumusob sa kanila.  Sa 1,000 mga lalaki, babae, 

matanda at batang Tausug sa ilalim ni Datu Uti, 994 ang namatay, 6 ang sugatan.  Sa 

kabila ng pagpuri sa tagumpay ng mga Amerikano ni Pang. Theodore Roosevelt, 

tinuligsa ito nina Mark Twain at Rep. John Sharp Williams.  Nakilala ang labanan bilang 

“Ang Pagtindig sa Alapaap.” 

 

Labanan sa Bud Bagsak 
 

� 15 Hunyo 1913—Ang pagtindig ng mga Moro sa Bud Bagsak sa Jolo, Sulu na para sa 

maraming historyador ay ang tunay na pagwawakas ng Digmaang Pilipino-Amerikano. 

 

Hiwalay na Daloy ng Kaisipan ng Pilipino Tungo sa Kalayaan /  

Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan (Alternatibong Pananaw) 
 

� Ayon kay Veneracion, kung simplistikong titingnan ang tradisyunal na paglalahad ng 

mga kaganapan na nagbunsod sa Himagsikang Pilipino, magkakaroon ng impresyon na 

hindi magkakaroon ng Katipunan at Himagsikan kung hindi nagkaroon ng Kilusang 

Propaganda.  At hindi magkakaroon ng Nasyunalismong Pilipino, kung hindi dahil sa 

pagbubukas ng Suez Canal at pagpasok ng Liberal na mga ideya sa Pilipinas.  Sa 

tradisyunal na paglalahad, tagatanggap lamang ang mga Pilipino ng kaisipang 

Kanluranin. 

� Ayon kay Zeus Salazar, nagkaroon ng Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan sa 

mga Pilipino nang magkaroon ng pananakop ang mga Espanyol.  Magkaiba ang 

kamalayan ng mga Pilipino na nagkaroon ng edukasyong Europeo sa mga nasa bayan (cf. 
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Zeus Salazar, Ang Kartilya ni Emilio Jacinto at ang Diwang Pilipino sa Agos ng 

Kasaysayan, at Wika ng Himagsikan, Lengguwahe ng Rebolusyon). 

� Para sa mga nagkaroon ng edukasyong Europeo at mga Ilustrado, ang ideya nila ng bansa 

ay yaong naganap sa Himagsikang Pranses at mababasa sa mga sinulat ng mga pilosopo 

ng Enlightenment—isang Nación sa uring Republicano kung saan ang bawat citizen ay 

may mga karapatan at kalayaang tinatamasa ayon sa Konstitusyon, nakakamit ito sa 

pamamagitan ng Revolucion hanggang matamo ang Independencia.  Ito ang isinulong ng 

Kilusang Reporma mula sa mga Hijos del Pais, Sekularisasyon, Kilusang Propaganda, at 

ng mga elit at Ilustrado sa Rebolusyong Pilipino. 

� Samantala, para sa bayan at mga makabayan, ang ideya nila ng bansa ay nag-uugat sa 

dalumat ng Inang Bayan, kung saan ang lahat ay magkakapatid sa pag-ibig sa bayan 

(Anak ng Bayan).  Makakamit lamang ang tunay na kalayaan kung mayroong 

kaginhawaan (cf. Teresita Maceda ukol sa Katipunan Discourse on Kaginhawaan), at 

ang batis ng kaginhawaan ay ang kaluluwa (cf. Zeus Salazar, Ang Kamalayan at 

Kaluluwa at Prospero Covar, Kaalamang Bayan Dalumat ng Pagkataong Pilipino).  

Kaya naman mahalaga sa Katipunan ang maganda/matuwid/dalisay na kaluluwa na 

naiingatan sa pamamagitan ng anting-anting at naipapamalas sa pamamagitan ng 

magandang asal.  Ibig sabihin, hindi sapat ang kasarinlan, kailangan ng kagandahang asal 

ng bawat isang kapatid.  Malaganap na ginamit ang salitang Himagsikan sapagkat 

ipinapakita nito ang damdamin at “bagsik” ng pagnanais na lumaya mula sa pagkaalipin. 

� Tunay na sina Bonifacio ay masasabing na-inspire ng mga isinulat ni Rizal, subalit hindi 

naisasaalang-alang ng simplistikong pagtingin na ito, ang pag-uugat ng Katipunan sa 

sinaunang bayan sa pamamagitan ng pagbawi sa Sandugo, paggamit ng kahalintulad na 

mga gawi ng mga nagsipaghimagsik mula pa noong Dantaong 1600, at ang pagkuha nito 

ng konsepto ng Kapatiran ni Hermano Pule. 

� Makikita ang mentalité ng bayan sa mga literaturang kanyang tinangkilik, na hindi lubos 

na masasalamin sa mga opisyal na dokumento.  Halimbawa, sa Florante at Laura ni 

Francisco Balagtas, lumusot sa mga Espanyol sa kwento ng Kaharian ng Albanya ang 

mga paglalarawan tulad ng “Sa loob at labas ng BAYAN kong sawi / Kaliluha’y siyang 

nangyayaring hari.”  Ang Pasyon, na ginamit ng mga Espanyol upang turuan ang mga 

Indio na magtiis na tulad ni Kristo, ay naging larawan pa ng bayan katulad ni Kristo 

(Tripartite—nabuhay—namatay—nabuhay na mag-uli), ang bayan bago ang Conquista 

ay nasa liwanag—Sa pagdating ng mga Espanyol ay nagdilim—At sa pagkamit ng 

Kalayaan magkakaroon muli ng liwanag (cf. Reynaldo Ileto, Pasyon and Revolution).  

Maging ang awit na ang kwento ay nagmula pa sa Espanya, ang Historia Famosa de 

Bernardo Carpio, ay sumalamin sa pag-asa ng Kalayaan nang ang bayaning inangkin na 

ng mga Tagalog at sinasabing nakagapos sa mga kabundukan ng Montalban ay 

makakawala na upang palayain sila (cf. Reynaldo Ileto, Awit and the Revolution). 

� Ayon kay Zeus Salazar, may pagkakaiba rin sa dalumat ng heroé ng elit at bayani ng 

bayan. (cf. Si Andres Bonifacio at ang Kabayanihang Pilipino).  Batay sa iba’t ibang 

wika sa Pilipinas, may dalawang batayang kahulugan ng bayani sa mga Pilipino:  1) 

“isang di pangkaraniwang tao na nakatuon ang diwa’t gawa sa sariling bayan o kabuuang 

kinabibilangan (sa reyalidad man o sa kathang-isip)” at 2) “isang nagkukusang 

makipagtulungan nang walang anumang bayad sa mga gawaing pangkomunidad.”  

Pinag-iba niya ito sa dayuhang konsepto ng mga ilustrado: 
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Ang pinakabuod ng lahat ng pagkakaibang ito ay makakatas sa 

indibidwalismo at preokupasyon ng héroe sa sariling “persona,” kung 

ihahambing sa bayani na nakapaloob sa kanyang sariling grupo at 

nakatuon lamang at tangi sa pagpapaibayo ng interes ng grupo.  …Ang 

kilos naman ng bayani ay batay sa ugaling bayan, kung saan mas 

pinahahalagahan ang pagpapakita ng kababaang-loob at ang pagiging 

katulad lamang ng ibang kasama. 

 

Istruktura ng Katipunan (Ayon sa Ilustrado na si Isabelo de los Reyes): 
 

� Pangunahing layunin ng Katipunan (Nakagawiang paliwanag dahil kay Agoncillo na 

nakuha niya kay de los Reyes) 

1. Magpunyagi sa ikatutubos ng Pilipinas upang maging bayng nagsasarili. 

2. Magturo at mag-aral ng kagandahang asal, kalinisan, at mabuting 

pakikipagkapwa. 

3. Magpatalsik sa mga fraile at pagbaka sa panatisismo at sa mga aral ng mga fraile 

na nakadidilim, sa halip na makaliwanag, sa isipan ng mga Pilipino. 

4. Magtaguyod ng pagtutulungan, at pagtatanggol sa mga naapi at lalo na sa mga 

mahihirap. 

� Tatlong balangkas ng Katipunan: 

1. Ang Kataas-taasang Sanggunian 

2. Ang Sangguniang Bayan 

3. Ang Sanguniang Balangay 

4. Sangguniang Hukuman 

� Tatlong grado ng kasapi (at katumbas na kontrasenyas) 

1. Katipon (Anak ng Bayan) 

2. Kawal (Gom-Bur-Za) 

3. Bayani (Rizal) 

 

Ilang paglilinaw ukol sa Katipunan (Ayon sa mga sulatin at awiting tinangkilik nito) 
 

� Isang lumaganap na stereotype sa mga Katipunan bilang mga bobong masa na nag-alsa at 

sugod lamang ng sugod at lumaganap lamang sa mga Tagalog.  Ngunit iba ang 

sinasalamin ng mga literatura na nagmula at tinangkilik sa Katipunan, na nagpapakita ng 

malalim na pagkaugat nito sa kalinangan at nakaraan (Sinasabing wala nang mas malakas 

na ideya kundi ang ideyang nakabatay sa Kasaysayan), at malinaw na konsepto ng 

inaadhikang bansa. 

� Sa awit (ala National Anthem) para sa Katipunan na ipinakomisyon ni Andres Bonifacio 

kay Julio Nakpil at nayari sa Balara noong Nobyembre 1896, Marangal na Dalit ng 

Katagalugan, makikita na hindi lamang kilusan para sa paglaban ang Katipunan kundi 

pangunahin din nitong isinusulong ang dangal, puri, kabanalan at kahusayan: 

 

  Mabuhay yaong Kalayaan 

  At Pasulungin ang puri’t kabanalan 

  Kastila’y mailing ng Katagalugan 

  At ngayo’y ipagwagi ang kahusayan 
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� Sa martsang pinamagatang Alerta Katipunan noong 1898, makikita ang pinaghalong 

sense of humor at sakripisyo ng mga mapanghimagsik: 

 

Alerta Katipunan sa bundok ang tahanan 

Doon mararanasan ang hirap ng katawan 

Walang unan, walang kumot, walang banig sa pagtulog 

Inuunan pa ay ang gulok abanseng katakut-takot 

 

Alerta Katipunan bathin ang kahirapan 

Pag-ibayuhin ang tapang kahit mamatay sa laban 

Layon natin ay itaguyod, baya’y tubusin at itampok 

Hayo na’t tayo’y makipaghamok, abanseng katakut-takot. 

 

� Isang paboritong kundiman ang Jocelynang Baliwag na sinasabing iniaalay sa isang 

babaeng nagngangalang Pepita Tiongson (aka Pepitang Himala) na taga Baliwag, 

Bulacan noong 1896, sapagkat ang mga unang letra ng bawat saknong ay magbubuo ng 

pangalang PEPITA.  Sa tuwing inaawit ng Katipunan para sa bayan, ang unang dalawang 

saknong ay naglalarawan dito bilang dalisay sa linis, dakila sa ganda tulad ng bulaklak at 

Kaligayahang Eden (paraiso):   

 

Pinopoong sinta, niring calolowa 

Nacacawangis mo'y mabangong sampaga 

Dalisay sa linis, dakila sa ganda 

Matimyas na bucal ng madlang ligaya 

 

Edeng maligayang kinaloclocan 

Ng galak at tuwang catamis-tamisan 

Hada cang maningning na ang matunghaya'y 

Masamyong bulaclac agad sumisical 

 

� Konsistent sa dalumat ng kadalisayan, ang tula naman ni Andres Bonifacio na Pag-ibig 

sa Tinubuang Lupa (27 saknong), ay naglalagay sa pag-ibig sa bayan bilang 

pinakadalisay at pinakadakila: 

 

Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya 

Sa pagkadalisay at pagkadakila 

Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, 

Aling pag-ibig pa? Wala na nga wala.  

 

� Sa pagpapatuloy ng tula, makikita ang Tatluhang Pananaw ni Bonifacio sa Kasaysayan 

ng Pilipinas na tulad ng makikita sa isa pa niyang sanaysay Ang Dapat Mabatid ng mga 

Tagalog: 

 

Ang nakaraang panahon ng aliw 

Ang inaasahang araw na darating 
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Ng pagkatimawa ng mga alipin 

Liban pa sa bayan saan tatanghalin? 

 

� Ang dalumat rin ng ginhawa ay makikita sa tula ni Bonifacio: 

 

Hayo na kayo, kayong nangabuhay 

Sa pag-asang lubos na kaginhawaan 

At walang tinamo kundi kapaitan 

Hayo na’t ibigin ang inaabang Bayan… 

 

Kayong mga dukhang walang tanging [palad?] 

Kundi ang mabuhay sa dalita’t hirap 

Ampunin ang bayan kung nasa ay lunas 

Pagkat ginhawa niya ay para sa lahat 

 

� Sa huling saknong, tulad sa Jocelynang Baliuag, makikita na para sa Katipunan, ang 

umibig at mamatay para sa bayan ay tunay na langit (paraiso): 

 

Ipakahandog-handog ang buong pag-ibig 

Hanggang sa may dugo’y ubusing itigis 

Kung sa pagtatanggol buhay ang kapalit 

Ito’y kapalaran at tunay na langit  

 

� Sa sanaysay na Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog, kinilala ni Bonifacio ang sandugo 

na ginawa nina Legazpi at Sikatuna at tinuring na kapatid ang Espanyol, na hindi naman 

tumupad sa usapan, sa halip ay nang-api.  Sa tulang Katapusang Hibik ng Pilipinas (14 

na saknong), ipinahayag ni Bonifacio ang paghihirap ni Pilipinas sa ilalim ni Inang 

Espanya at ang pagnanais na wakasan ang ugnayan ng tuluyan, na maituturing na 

pagbawi sa sandugo: 

 

Sumikat na Ina sa sinisilangan ang araw 

ang araw ng poot ng katagalugan, 

tatlong daang taong aming iningatan 

sa dagat ng dusa ng karalitaan. 

 

Walang isinuway kaming iyong anak 

sa bagyong masasal ng dalita’t hirap, 

iisa ang puso nitong Pilipinas 

at ikaw ay di na Ina naming lahat. 

 

� Sa isang sanaysay ni Emilio Jacinto na pinamagatang Kalayaan, masasalamin ng lubos 

ang mga dalumat na isinusulong ng Katipunan (Ayon sa paghalaw at pagkakaayos ni 

Noel Cabangon): 

 

Nang dahil sa ‘yo gumuho ang mga trono 

Nawasak at nadurog ang mga koronang ginto 
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Sa adhikain mo’y napagkakaisa ang mga tao 

Naghari sa bawat puso higit na kabutihan ng lahat 

 

Ikaw ang simula ng mga bagay na higit na dakila 

Higit na maganda, kapuri-puri, marangal at iniingatan 

Ang ngalan mo 

Ang ngalan mo ay kalayaan 

 

� Ang Kartilya, na maituturing na Saligang Batas ng Katipunan ay may ugat sa mga 

sinaunang kasabihan na tumutukoy sa marangal na pamumuhay (cf. Milagros Guerrero, 

Mga Ideya ng Katipunan).  Tungo sa inaadhikang tunay na kalayaan na nagsisimula sa 

kaginhawaan at kagandahang asal. 

� Ayon naman kay Virgilio S. Almario, tatlo ang inspirasyon ng ideolohiya ng Katipunan 

ayon sa Kartilya:  Ang mga ideya ng Rebolusyong Pranses at Kilusang Propaganda; ang 

sinaunang katutubong kasabihang bayan; at ang pasyong pamprotesta ng Cofradia de San 

Jose at mga kapatiran sa mga Bundok Banahaw, San Cristobal at Makiling.  Makikita na 

nangibabaw pa rin ang pag-uugat ng Katipunan sa katutubong pananampalataya upang 

matanim sa kaisipang Pilipino (cf. Ed Aurelio Reyes, The Spirit of the Kartilya). 

� Sa limbag na edisyon nito na makikita sa dokumentong Katipunan ng Manga A.N.B.:  Sa 

May Nasang Makisanib Sa Katipunang Ito mayroong panimula na nagpapakita ng 

malinaw na konsepto ng bansa nina Bonifacio.  Ayon sa panimula: 

 

Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos na dakila at 

mahalaga; papagisahin ang loob at kaisipan ng lahat ng tagalog (*) sa 

pamagitan ng isang mahigpit na panunumpa, upang sa pagkakaisang ito’y 

magkalakas na iwasak ang masinsing tabing na nakabubulag sa kaisipan 

at matuklasan ang tunay na landas ng Katuiran at Kaliwanagan. 

 

Sa talababa, makikita ang kahulugan ng salitang tagalog, “katutura’y ang lahat nang tumubo sa 

Sangkapuluang ito; sa makatuid, bisayà man, iloko man, kapangpangan man, etc., ay tagalog 

din.”  Ibig sabihin, hindi lamang mga Tagalog sa Luzon kundi kabilang ang buong Pilipinas 

sapagkat ang lahat naman ay taga-ilog (tumutukoy sa ating Kalinangang Maritima). 

 

Sa sumunod na talata sinabi rin, “Dito’y isa sa mga kauna-unahang utos ang tunay na pag-ibig sa 

bayang tinubuan at lubos na pagdadamayan ng isa’t isa.”  Ang pangunahing aral ng Katipunan ay 

hindi lumaban lamang, kundi ang umibig.   

 

Ang Kartilya ng Katipunan (ni Emilio Jacinto) 
 

Mga Aral ng Katipunan ng mga A. N. B.
†
 

 

1. Ang kabuhayang hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy
‡
 na 

walang lilim, kundi man damong makamandag.  

                                                 
†
  “Katipunan nang Manga A. N. B.:  Sa May Nasang Makisanib Sa Katipunang Ito,” mula sa koleksyon ni 

Emmanuel Encarnacion.   
‡
  puno 
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2. Ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili
§
 at hindi sa talagang nasang 

gumawa ng kagalingan, ay di kabaitan.  

 

3. Ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang-gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat 

ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang Katuwiran.  

 

4. Maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay; mangyayaring 

ang isa'y higtan sa dunong, sa yaman, sa ganda; ngunit di mahihigtan sa pagkatao.  

 

5. Ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri
**

 kaysa pagpipita sa sarili; ang may hamak 

na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili kaysa puri.  

 

6. Sa taong may hiya, salita'y panunumpa.  

 

7. Huwag mong sayangin ang panahon; ang yamang nawala'y mangyayaring magbalik; 

ngunit panahong nagdaan na’y di na muli pang magdadaan.  

 

8. Ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin†† ang umaapi. 

 

9. Ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin; at matutong ipaglihim ang 

dapat ipaglihim.  

 

10. Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa’t at mga anak; kung 

ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. 

 

11. Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isang 

katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan; gamitin mo nang buong 

pagpipitagan ang kanyang kahinaan
‡‡

 at alalahanin ang inang pinagbuhata’t nag-iwi sa 

iyong kasanggulan.  

 

12. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, 

anak at kapatid ng iba.  

 

13. Ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, 

wala sa pagka-paring kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa:  

wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking-gubat at walang nababatid kundi sariling 

wika; yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri; yaong di 

napaaapi't di nakikiapi; yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang 

tinubuan.  

 

                                                 
§
  paghahangad na makasarili 

**
  dangal 

††
  labanan 

‡‡
  pisikal 
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Paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sumikat ang araw ng mahal na 

Kalayaan dito sa kaaba-abang Sangkapuluan at sabugan ng matamis niyang liwanag 

ang nangagkaisang magkalahi't magkakapatid ng ligayang walang katapusan, ang mga 

ginugol na buhay, pagod, at mga tiniis na kahirapa'y labis nang natumbasan. 

 

Paglalagom (Mga mithiin) 
 

� Magwakas ang kaisipang kolonyal at magbalik sa diwa ng bayan. 

� Ipagpatuloy ang gawain ng pagbubuo ng bansa at pagkakaisa ng lahat ng Tagalog 

(Pilipino). 

� Pagpuksa sa kasakiman sa pamahalaan tungo sa tunay na Haring Bayan. 

� Wasakin ang Dambuhalang Pagkakahating Pangkalinangan tungo sa Kapatiran ng lahat 

ng mga Pilipino sa ilalim ni Inang Bayan. 

� Tungo sa tunay na malaya at maginhawang lipunan na unang masusumpungan sa 

pagsisikap na magkaroon ng magandang asal at maganda/matuwid/dalisay na kaluluwa.  

Ang pagsisikap ay pagmamahal sa bayan.  Ayon sa ika-9 na Dekalogo ni Andres 

Bonifacio, “Ang kasipagan sa pag hahanap-buhay ay siyang tunay na pag ibig at pag 

mamahal sa sarili sa asawa, anak at kapatid o kabayan.” 

 

APENDISE 
 

ANG DEKALOGO 

Mga Katungkulang Gagawin ng Anak ng Z. LL. B. 
 

Andres Bonifacio 

 

Sumampalataya sa MayKapal ng taimtim sa puso. 

  

Gunamgunamin sa sarili tuina, na ang matapat na pag sampalataya sa Kanya ay ang pag ibig sa 

lupang tinubuan, sa pagkat ito ang tunay na pag ibig sa kapwa. 

  

Ykintal sa puso ang pag asa na malabis na kapurihan at kapalaran na kung ikamamatay ng tawoy 

mag bubuhat sa pagliligtas sa kaalipinan ng bayan. 

  

Sa kalamigan ng loob, katiagaan, katuiran at pag asa sa ano mang gagawin nag bubuhat ang 

ikagaganap ng mabuting ninanais. 

  

Paingat ingatang gaya ng puri ang mga bilin at balak ng K.
.
. K.

.
. K.

.
.. 

  

Sa isang na sa sapanganib sa pag tupad ng kanyang tungkol, idadamay ng lahat, ang buhay at 

yaman upang maligtas yaon. 

  

Hangarin na ang kalagayan ng isatisa, maging fuaran ng kanyang kapwa sa mabuting 

pagpapasunod at pag tupad ng kanyang tungkol. 

  

Bahaginan ng makakaya ang alin mang nagdaralita. 



Chua / Hamon at Tugon / Bersyong 13 Abril 2013 35

  

Ang kasipagan sa pag hahanap-buhay ay siyang tunay na pag ibig at pag mamahal sa sarili sa 

asawa, anak at kapatid o kabayan. 

  

Lubos na pag sampalataya sa parusang ilinalaang sa balang sowail at magtaksil, gayon din sa 

pala na kakamtan ukol sa mabuting gawa.  Sampalatayanan din naman na ang mga layong 

tinutungo ng K.
.
. K.

.
. K.

.
. ay kaloob ng Maykapal, sa makatwid ang hangad ng bayan ay hangad 

din Nya. 

 

 

Habiling Aral ni Gregoria de Jesus sa mga Kabataan 
Aral ng ating mga Bayani 

 

1. Igalang at mahalin ang magulang pagka’t ito ang pangalawang Dios sa lupa. 

2. Alalahanin tuwina ang mga banal na aral ng mga bayani na nasawi dahil sa pag-ibig sa 

bayan. 

3. Huwag mag-aksaya ng panahon ng di pamarisan. 

4. Pagsikapang magkaroon ng anumang karunungan na tumutugon sa kanyang hilig upang 

pakinabangan ng bayan. 

5. Ang kabaitan ay alalahaning isang malaking kayamanan. 

6. Igalang ang mga gurong nagpapamulat ng isip pagka’t kung utang sa magulang ang 

pagiging tao ay utang naman sa nagturo ang pagpapakatao. 

7. Iligtas ang api sa panganib. 

8. Matakot sa kasaysayan pagka’t walang lihim na di nahahayag. 

9. Kapag napagingatan ang kasamaan ay doon manggagaling ang malaking karangalan. 

10. Sikapin ang ikapagkakaisa ng lahat at ika uunlad ng bayan upang huwag magkaroon ng 

sagabal ang kasarinlan. 

 

 

12 Mga Munting Bagay na Maaaring Gawin ng Kabataang Pilipino  

Upang Tulungan ang Ating Bayan 
 

Atty. Alexander Lacson at ng Team Pinoy 
salin ni Michael Charleston Chua,  

Pangalawang Pangulo ng Philippine Historical Association 

 

1. Dumating sa oras.  Tuparin ang iyong mga komitment. 

2. Pumila.  Irespeto ang iba. 

3. Awitin ng may pagmamalaki ang ating Pambansang Awit. 

4. Mag-aral ng mabuti.  Ibigay ang pinakamahusay na kakayahan sa lahat ng gawain. 

5. Huwag kang mandaya o magnakaw.  Isumbong ang anumang krimen o ilegal na gawain. 

6. Magtipid sa tubig.  Magtanim ng puno.  Itapon ng maayos ang mga basura. 

7. Huwag manigarilyo.  Itakwil ang droga.  Umiwas sa mga bisyo. 

8. Bumili ng sa Pinoy.  Huwag bumili ng mga fake o mga produktong smuggled. 

9. Mag-impok.  Mag-invest.  Maagang matuto ng pagnenegosyo. 

10. Sa tuwing halalan, iboto at suportahan ang mga pinamahuhusay na kandidato. 
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11. Irespeto ang mga matatanda.  Ugaliing magmano. 

12. Ipanalangin ang ating bayan at ang ating mga kababayan. 

 


