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Sa paggunitang ika-116 na taon ng pagbaril kay Dr. José Rizal sa Luneta de 
Bagumbayan, Disyembre 30, 1896, muling napag-uusapan ng iba ang lumang 
isyu ng kung nararapat bang gawing National Hero si Rizal.  
Hindi naman daw sumang-ayon si Pepe sa himagsikan ng bayan laban sa mga 
Espanyol na sinimulan ni Gat Andres Bonifacio na nagpalaya sa bayan mula 
sa 300 taong pananakop ng mga Espanyol.  
  
Sa kabilang panig naman, may mga nagsasabi naman na mas gusto nila si 
Rizal sapagkat “peaceful” ang nais nitong daan, ang edukasyon ng bayan, 
habang si Bonifacio naman ay “violent.”  Tila pinagsasabong lagi ang 
dalawang itinuturing na pangunahing bayani ng bansa. 
  
Kamakailan lamang, ang batikang historyador na si Zeus A. Salazar, na 
nagsusulong rin ng “Sikolohiyang Pilipino,” ay nagbigay ng isang lektura na 
nagpapaliwanag at naghahambing sa naging kilos ng dalawa batay sa 
kanilang sosyo-kultural na konteksto bilang mga Pilipino na nabuhay noong 
panahong patapos na ang kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas.  
  
Hindi madalas banggitin ng mga historyador ang katotohanan na si Rizal ay 
bunsong lalaki, ang atensyon ng mga kapatid at magulang ay sa kanya 
nakatuon, nagkaroon ng yaya at walang kapanagutan sa loob ng pamilya ay 
maaaring nagkaroon ng epekto sa kanyang pag-aalinlangan na magkaroon ng 



kongkretong pagsama sa himagsikan.  
  
Habang si Bonifacio naman na maagang naulila ay tumayo sa sariling mga 
paa, nag-aral sa kanyang sarili at tumayong magulang sa lima niyang kapatid 
kaya mas naging mapagpasya sa himagsikan.  Ayon pa kay Salazar, ang iba 
pang katangian na makikita kay Rizal ay ang pagiging maramdamin nito 
(emo) dahil sanay na “pagparayaan/ arugain” at masunod ang kagustuhan 
habang si Bonifacio bilang panganay ay “mapag-aruga” at “mapagparaya,” 
na makikita sa pagpaparaya niya na gamitin na lamang ang isinulat na 
Kartilya ng Katipunan ng nakababatang si Emilio Jacinto kaysa ang kanya.  
  
Si Rizal din bilang bunso ay nangailangan ng mga kuya figures tulad ng kuya 
at mentor niyang si Paciano at ang kanyang BFF at “soul-mate” na si 
Ferdinand Blumentritt habang si Bonifacio bilang panganay ay hindi sanay sa 
suwayin ang kanyang kautusan at kinailangan ang agapay ng mga 
nakababatang kapanalig sa laban, muli sa kaso ni Emilio Jacinto at maging 
ng kabiyak niyang si Gregoria de Jesus. 
  
Sa buong buhay at mga isinulat ni Rizal, bagama’t konsistent sa pagmamahal 
sa bayan, makikita ang kanyang pabago-bagong tindig kung nararapat bang 
humingi ng reporma at maging bahagi lamang ang Pilipinas ng Espanya at 
kung minsan naman ay sinasabi niyang mali ang Hispanisasyon at sa bandang 
huli ay dapat na rin tayong humiwalay dito.  
 
Maging ang kanyang pananaw sa marahas na pag-aaklas ay pabago-
bago:  Nagpayo siya nang ibayo pang kahandaan at paghingi ng tulong sa 
mga mayayaman kay Pio Valenzuela sa Dapitan nang konsultahin siya ukol sa 
himagsikan.  Kinondena naman niya ito sa isang manifesto na isinulat niya 
para sa ilang mga Pilipino noong 15 Disyembre 1896 at pinuri naman ang mga 
rebolusyunaryong nasa larangan ng labanan na nagbubuwis ng buhay para sa 
bayan sa kanyang huling paalam.  
 
Ayon kay Salazar, ito ay maiuugat din sa kanyang konsteksto, “Bilang 
panggitnang anak, maaaring pabago-bago ang kanyang pasya…” Habang si 



Bonifacio bilang panganay ay “kadalasan iisa ang pasya matapos ang 
masusing analisis ng sitwasyon.” 
  
Interesante na makita ang ganitong mga pananaw na hindi gaanong 
lumilitaw sa mga usap-usapan.  Lumiliwanag ang kanilang 
pagkakaiba.  Ngunit interesado din ako na makita na sa kabila ng pagkakaiba 
ng kanilang pagkatao, pagpapasya at naging pagkilos, may makikitang 
nagkakaisang diwa ito at marahil, ito ang aral na maaari nating mapulot kay 
Pepe at Andres. 
  
Sabi ng iba, dahil si Rizal ay naglalayon lamang na gawing bahagi ng Espanya 
ang Pilipinas, wala siyang konsepto ng bansa.  Na siya rin ay sulat lamang ng 
sulat at hindi naman talaga nagtangkang kumilos.  Ngunit ipinunto ni Floro 
Quibuyen sa kanyang aklat na A Nation Aborted: Rizal, American Hegemony, 
and Philippine Nationalism na mayroong konsepto ng bansa si Rizal, at sa 
kanyang pag-uwi sa Pilipinas noong 1892, nais niya itong gawan ng aksyon. 
Noong 3 Hulyo 1892, itinatag niya ang La Liga Filipina, na ayon sa saligang 
batas nito ay may mga layunin na pagkaisahin ang buong kapuluan upang 
maging “one compact, vigorous, and homogeneous body.”  
  
Ano ang tinutukoy niya rito na katawan na mas mataas pa sa tinatatag nilang 
samahan?  Ano ba ito kung hindi ang bansa na, ayon pa sa saligang batas nito 
ay nagbibigay ng proteksyon at paglingap sa bawat isa, pagtatanggol sa lahat 
ng karahasan at kawalang-katarungan, pagtuturo at pagpapaunlad sa 
kabuhayan ng bawat isa!  Dito ipinakita ni Rizal na ang mabuting lipunan at 
mabuting bansa ay nagsisimula sa mga sangay ng Liga, sa grassroots, o mula 
sa mga mabubuting gawa ng bawat isa sa atin.  
 
Samakatuwid, ang pagkabansa ay nagsisimula sa ating mga puso, na nais 
nating gumawa ng mabuti sa kapwa at maging bahagi ng isang damdaming 
pambansa na batay sa ating kultura at mga mabuting kaugalian. 
  
Ngunit matapos ang tatlong araw, aarestuhin si Rizal at hindi niya 
maisasakatuparan ang kanyang pagkilos sa pagbubuo ng bansa.  Magagawa 



na niya ito nang itapon siya sa Dapitan.  Nanalo sa loterya, bumili ng ari-
arian doon ngunit hindi ipinagdamot at nagbigay ginhawa pa sa iba—tila 
naging one-man NGO na nagturo ng kabuhayan ng pagaabaka at pangingisda 
sa mga taga-Dapitan at nanggamot at nagturo din ng libre doon.  Ipinakita 
niya ang kapangyarihan ng isang indibidwal na mabago ang bayan at bigyan 
ng inspirasyon ang iba na maging produktibo. 
  
Isang araw matapos arestuhin si Rizal, 7 Hulyo 1892, isa sa mga kasapi ng La 
Liga Filipina na si Andres Bonifacio ang kumilos at nagtatag ng Kataastaasang 
Kagalanggalangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan (KKK o Katipunan).  Ang 
Katipunan ay lalago matapos ang apat na taon at ito ang unang maggagalaw 
ng himagsikan noong Agosto 1896.  Ngunit, marami nga ang nagsasabi na ang 
Katipunan ay samahan ng mga bobong masa at walang ibang nais kundi 
maging marahas, bayolente.  Na ito ay lumaganap lamang sa rehiyong 
Tagalog at ang tagapagtatag nito ay isang bobong bodegero na walang 
konsepto ng bansa. 
  
Kung titingnan ang mga sulatin na inilabas ng Katipunan, ito ang pagbubuod 
ng kanilang konsepto ng bansa:  Maraming bayan sa kapuluan ngunit 
mayroong Inang Bayan, at lahat tayo ay magkakapatid bilang mga Anak ng 
Bayan batay sa sinaunang ritwal ng sandugo na siyang nagkakaisa at 
nagbubuo sa mga bayan noong sinaunang panahon bago ang 
kolonyalismo.  Na hindi lamang tayo mamamayan o sa Kanluraning 
konsepto, citizens, kundi magkakapatid.  
  
Ayon sa limbag na edisyon ng Kartilya, “Dito’y isa sa mga kauna-unahang 
utos ang tunay na pag-ibig sa bayang tinubuan at lubos na pagdadamayan ng 
isa’t isa.”  Hindi karahasan at pagpatay kundi pag-iibigan sa isa’t isa ang 
pangunahing aral ng Katipunan.  Ang kalayaan ay hindi lamang isang 
nakasulat na mga karapatan sa isang konstitusyon, kundi isang estado ng 
buhay na may ”kaginhawaan.”  
  
Tama nga naman, malaya ka nga at may karapatang bumoto ngunit kung 
hindi ka naman kumakain ng tatlong beses sa isang araw hindi ka pa rin 



tunay na malaya.  At upang matamo ang kaginhawaan para sa mga sinaunang 
Pilipino, naniniwala siyang dapat mabuti at matuwid ang kanyang kaluluwa 
at malinis ang kanyang kalooban.  
  
Ayon kay Jacinto, sa kanyang ”Pahayag”—ang kalayaan ay kung maghahari sa 
puso at isipan ng bawat tao ang higit na kabutihan ng lahat.  Walang 
kalayaan kung maghahari naman ang masamang kalooban.  Muli, tulad ng 
kay Rizal, ang pagkabansa ay nagsisimula sa ating mga kalooban.  Mas 
maliwanag nga lamang ang nais ng Katipunan tulad nang makikita sa limbag 
na edisyon ng Kartilya ni Jacinto:  pagkakaisa ng lahat ng mga nasa 
kapuluang ito upang magkaroon ng daang matuwid at maliwanag:  
  
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. 
  
Sandali, baka nagagalit na ang mga Bisaya, kasama ba kami dyan?  E bakit 
rehiyong tagalog lamang ang binanggit ni Jacinto.  Mapapansin 
ang asterisk sa salitang Tagalog, nag-footnote pala ang lolo niyo: 
  
(*)Sa salitang tagalog katutura’y ang lahat nang tumubo sa Sangkapuluang 
ito; samakatuwid, bisayà man, iloko man, kapangpangan man, etc., ay 
tagalog din. 
  
Tagalog para sa kanila ay taga-ilog, pagtukoy na tayong mga Pilipino ay may 
kultura sa paglalayag at ang halaga ng mga ilog at dagat noon sa ating 
lumang kabihasnan. 
  
Kung National Hero natin si Rizal, hindi ba’t nararapat na ituring si Bonifacio 
na Ama ng Sambayanang Pilipino, sa pagkakaroon ng malinaw na konsepto 
ng kung ano dapat tayo bilang isang bansa.  Ang tawag niya sa kanyang 
pamahalaan ay Haring Bayang Katagalugan.  Taliwas sa paniniwala ng iba na 



ang Haring Bayan ay tumutukoy sa pagkahari ni Bonifacio, malinaw ang 
kanyang pagkapangulo sa Haring Bayan na nagsasabi na ang Hari ay ang 
Bayan—power to the people, sovereignty of the bayan! 
  
Magkaiba man ang dalawang itinuturing na bayani na ito, at kung minsan ay 
nasasarapan tayong pagsabungin, atin ding alalalahanin na kumakatawan ang 
kanilang kwento ng iba’t ibang anyo ng pagmamahal sa bayan, anuman ang 
ating katayuan sa buhay; at sa iisang mensahe na ang pagkabansa ay 
nabubuo sa ating desisyon na kumilos upang makialam at bigyan ng ginhawa 
ang bayan. 
  
Kaya sa muling pagsasadula ng paglilipat ng mga buto ni Rizal mula Binondo, 
dadaan ng Ayuntamiento sa Plaza Roma ng Intramuros, patungong Luneta 
Linggo ng umaga, 30 Disyembre 2012 na pangungunahan ng National 
Historical Commission of the Philippines at ng International Order of the 
Knights of Rizal na magsisimula sa ganap na 4:00 am sa harapan ng Binondo 
Church, ating alalahanin na pag-alala ito sa tanging disenteng libing para kay 
Rizal.  Ang muling pagsasadula na ito ang tanging pagkakataon na tayo ay 
magkakaroon ng tila espirituwal na paglilibing sa ating National Hero bilang 
isang malayang bansa.  
  
Si Rizal at Bonifacio, hindi man masasabing relihiyoso, ay nagpakita sa atin 
ng malalim na anyo ng espirituwalidad na mabubuod sa mga kataga ng 
Supremo—Mahalin ang Diyos ng taos sa puso at alalahanin na ang tunay na 
pagmamahal sa Diyos ay ang pag-ibig sa bayan at sa kapwa tao. 
  
Pook Amorsolo, UP Diliman, 29 Disyembre 2012 
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