
D I S K U R S O N G 

RIZAL
Mga Lektura tungkol kay Rizal at sa Pagtuturo ng Kursong Rizal





D I S K U R S O N G 

RIZAL
Mga Lektura tungkol kay Rizal at sa Pagtuturo ng Kursong Rizal

Jonathan Balsamo, Mark Boado, at Xiao Chua
mga patnugot

knights of rizal sucesos chapter
maynila

2017



Karapatang Ari © 2017 ng mga may-akda.

Hindi maaaring ireprodyus ang alin mang bahagi ng aklat na ito sa 
anumang paraan nang walang pahintulot ng indibidwal na may-akda o 
ng mga patnugot.

Inilathala ng Knights of Rizal Sucesos Chapter

Pabalat sa harap: Larawan ni Jose Rizal, mula sa Koleksiyong Alfonso 
Ongpin ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, na 
sadyang kinulayan ni Ivan Bilugan ng Philippine History in Color para 
sa mga poster pamaskil ng Project Saysay.

Pabalat sa likod: Unang pahina ng kautusan ni Pangulong Emilio 
Aguinaldo noong 1898 na nagtatakda sa ika-30 ng Disyembre 1898 
bilang araw ng mga bayani ng Himagsikan at ni Jose Rizal, mula sa 
Philippine Revolutionary Records ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas.

Disenyo ng pabalat at ng nilalaman ng aklat ni
Ian Christopher B. Alfonso

D I S K U R S O N G 

RIZAL
Mga Lektura tungkol kay Rizal at sa Pagtuturo ng Kursong Rizal



Handog sa kapuwa kabataang Pilipino





vii

TALAAN NG MGA NILALAMAN

Panimula

Teaching Rizal in Schools
Gabriel F. Fabella

Transformative Learning Approach (TLA)
in Teaching Rizal 
Evelyn A. Songco

Fifty Years of the Rizal Law:
What Have We Learned?
Augusto V. de Viana

Rizal at ang Makabagong Pagkamakabansa
Georges Fischer; salin sa Filipino ni Zeus A. Salazar

Rizal and Heroic
Traditions: A Sense of National Destiny 
Pablo S. Trillana III

Pagtuturo ng Kursong Rizal:
Mga Karanasan at Kaisipan 
Jonathan Balsamo

ix

1

25

33

45

57

77



DISKURSONG RIZAL

viii

Imparting Rizal as a Social Advocacy
Mark Roy Boado 

Heroismo ni Rizal, Kabanyanihan ni Bonifacio
Michael Charleston “Xiao” Chua

Ang Aklat ng Kinabukasan:
Ang Paaralan, Lipunan, at si Dr. Jose Rizal
Wensley Reyes

Sinlaki Lang ng Kokomban ang La Sol:
Pagtunton kay Rizal Online 
Ian Christopher B. Alfonso

Tungkol sa mga Patnugot at May-akda

87

95

103

111

123



ix

PANIMULA

Jonathan Balsamo, Mark Boado at Xiao Chua

Hero raw si Rizal kasi matalino siya.  Hero raw siya kasi 
marami siyang alam na wika.  Hero si Rizal kasi marami 

siyang chicks.  Pero sa dinami dami ng minemorya natin sa Rizal 
course, simple lang talaga ang sagot sa tanong na bakit naging hero 
si Rizal ng bayan natin, at hindi yan dahil lang sa namatay siya para 
sa Bayan.  

Hero siya dahil may binasag siyang ideya.  Hero siya dahil may 
binuo siyang bagong ideya sa kanyang binasag.  Hero siya dahil siya 
ang pangunahing bumuo ng ideya ng nasyon sa Pilipinas.  

Ang nasyon ay nagmula sa salitang Latin na “natio” na 
nangangauhulugang  ‘a breed, stock, kind, species, race,’ samakatuwid 
ay grupo ng tao.  

Ngunit uso pa bang pag-usapan ang nasyunalismo?  Sa panahon 
ng globalisasyon at post-modernong dekonstruksyon ng mga meta-
naratibo, marami ang nagsasabing wala nang saysay ang pagbubuo 
ng bansa.  

Para sa akin, ang usapin ng pagkabansa ay mahalaga dahil 
ito na ang reyalidad sa daigdig ngayon:  na nahahati tayo sa mga 
nasyon-estado.  Ngunit tila ang pagbubuo ng Pilipinas ay isang 
pa ring hindi natatapos na proyekto.  Sa aking palagay kailangang 
muling balikan ang hiraya (vision) ng ating mga bayani kung sino 
dapat tayo bilang mamamayan ng Pilipinas. 

Ayon kay Benedict Anderson, bago sina Rizal, walang nasyong 
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Pilipino.  Sapagkat ang mga nasyon ay hindi talaga umiiral 
kailangan itong hirayain (imagined) o dili kaya’y imbentuhin bilang 
isang pulitikal na pamayanan.  At sa kaso ng Pilipinas ayon kay 
Anderson, inimbento ito ng mga Propagandistang nag-aral sa mga 
Paaralang Español at nagsasalita ng wika nito tulad nina Rizal at 
mga kasama.

Kailangan nating tanggapin na kaya mahirap tayong buuin 
bilang isang bansa ay dahil isa tayong multi-etniko, multi-kultural 
at multi-lingguwal na kapuluan.

Ang pagdating ng Espanyol noong ika-16 na dantaon ang siya 
lamang bumuo sa atin bilang isang teritoryo sa ngalan ni Felipe II—
Pilipinas.  Subalit, hindi pa rin tayo nabuo bilang isang nasyon.  

Laging sinasabi sa atin na sinakop tayo ng mga Espanyol “con la 
cruz y espada.”  Kung baga, ang puwersa ng hukbong Espanyol ay may 
napakalaking papel sa pananakop na ito.  Ayon kay Jared Diamond, 
isang bagay na nagpanalo sa mga Espanyol ng mga kolonya sa mga 
panahong iyo ay ang kanilang pagiging bihasa sa teknohiya, lalo na 
sa paggamit ng kabayo, espada roper, at harquebus.

Ngunit minsan kaming naglalakbay-aral ni Van Ybiernas 
sa Fort Santiago, at ipinapansin niya sa mga estudyante na kung 
ang moog na ito ang punong himpilan ng hukbong Espanyol sa 
Pilipinas, ilan lamang ba ang maaaring humimpil o matulog dito?  
Dito mapapansin na napakaliit ng moog bilang isang punong 
himpilan na ito samakatuwid iilan lamang ang dala nilang sundalo 
para ipagtanggol ito, ayon kay Rizal ay “a handful of soldiers, three 
to five hundred at most.”

Kaya makikita na nasakop tayo ng mga Espanyol hindi talaga 
sa kapangyarihan ng puwersa at dahas kundi sa kapangyarihan ng 
ideya.  Isang ideya na ipinunla ng kanilang mga prayle.  Nagkaroon 
kasi ng mga serye ng kasunduan sa pamamagitan ng Papa sa Roma 
at ng Hari ng Espanya na tinatawag na Patronato Real.  Pinondohan 
ng pamahalaang kolonyal ang mga prayle upang palaganapin ang 
Katolisismo kapalit ng pagkilala ng Simbahan sa kapangyarihang 
Espanyol sa mga kolonya tulad ng Pilipinas.

Sa pamamagitan ng pagkonekta sa pananampalataya sa Espanya, 
naipunla ang ideya na ang pagsuway sa Espanya ay ang pagsuway 
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sa Diyos.  Kailangang sundin ang Espanya upang maingatan ang 
kaligtasan.  Ang ideya na ito ay ipinunla rin nila sa pamamagitan ng 
paglilimbag ng mga aklat dasalan at sa pagpapatupad ng Reduccion, 
ang pagpapasailalim sa kalat-kalat na komunidad sa iisang pueblo 
o baying naisaayos na ang plaza ang nasa sentro—samakatuwid, 
ang mga instutusyong nasa plaza tulad ng Simbahan at Casa Real o 
Munisipyo—ang Simbahan at ang Gobyerno, sa mga ito iikot ang 
buhay ng tao.

At dahil sila ang nagdala ng sinasabing tunay na 
pananampalataya, madaling naipunla sa ating ang ideya na sila ang 
amo at tayo ang alipin, na sila ang matalino at tayo ay mangmang.  
Ito ang nagpatibay sa mga nasasakupan ng ideya na ang Espanya 
lamang ang pag-asa ng mga indio.

Sa kabila ng pagkakaroon ng mga namundok upang mapanatili 
ang sariling kultura at sa kabila ng mga nasakop na nagtataglay pa 
rin ng kamalayan ng sariling kultura, dahil sa mga ipinunlang ideya 
ang karamihan sa Pilipinas ay halos mawalan ng sarili pagkatao at 
madaling napasailalim sa mga polisiyang nagpahirap sa Bayan—
polos y servicios, bandala, tributo, at encomienda.

Tulad ng nabanggit, ang batayan ng kapangyarihan ng Espanya 
at ng hari nito ay ang sinasabi nilang ang kanilang awtoridad 
ay nagmula sa Diyos.  Pagdating ng ika-18 dantaon sa Europa, 
uusbong ang mga philosophes o mga pilosopo na itatag ang 
pilosopiya ng “ilustracion” (kaliwanagan).  Kailangan gamitin 
ang rason kaysa relihiyon, at agham kaysa pamahiin.  Ang mga 
ideya ng awtoridad na mula sa mga Diyos ng mga hari at mga 
dugong bughaw ay kanilang wawasakin at ipupunla ang ideya ng 
equality (pagkakapantay-pantay), liberty (kalayaan), at fraternity 
(kapatiran).  Kailangang palayain ang isip at ang mismong tao sa 
mga takip matang bumubulag dito.

Ang mga kaisipang ito ang inpirasyon ng Rebolusyong 
Amerikano na nagpatalsik sa mga kolonisador na Briton noong 
1776 at sa Rebolusyong Pranses na nagpatalsik sa kanilang hari 
noong 1779, “Liberté, Egalité, Fraternité.”

Ito rin ang mga kaisipan na nakaimpluwensya sa mga rebolusyon 
sa Amerika Latin na naging hudyat ng pagguho sa imperyong 
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Espanyol doon.  Ang mga pangyayaring ito ay nagkaroon ng 
implikasyon sa Pilipinas.  Nang matigil ang Kalakalang Galyon 
ng mga barkong mula Maynila na dumadaong ng Acapulco dahil 
sa Rebolusyong Mejicano noong 1811, sa wakas ay natapos ang 
monopolyong Espanyol sa Pilipinas at nagbukas ang mga pantalan 
sa kapuluan sa pandaigdigang pangangalakal.  Pumasok ang mga 
negosyanteng Briton, Pranses, Aleman, at iba pa sa Pilipinas at 
dahil dito umusbong ang bagong gitnang uri, ilan sa mga ito ang 
mga yumamang indio noong mga Dekada 1830 at 1840.  Nang 
magkaroon sila ng mga anak sa pagdating ng Dekada 1860 ay 
ipapadala nila ang mga ito sa mga paaralang Espanyol sa Pilipinas—
tulad ng Ateneo, Letran at unibersidad ng Santo Tomas—at marami 
sa mga ito maging sa Europa.  Isang henerasyon na mga batang 
paslit pa lamang nang mabalitaan ang nakapanghihilakbot na mga 
pangyayari ng 1872, pangunahin na ang pagbitay sa mga paring 
Gomez, Burgos at Zamora, na naging mulat sa mga nangyayari sa 
bayan at itinalaga ang kanilang sarili na tumulong sa pagreporma 
ng sitwasyon.  

Tinawag silang mga ilustrado dahil ayon sa ilan, sila ay mga 
naliwanagan dahil nakapag-aral.  Ngunit minsan nang ipinaalala sa 
akin ni Jaime Veneracion na hindi lamang dahil sila ay nakapag-aral 
kundi dahil ang mga ilustrado ay mga naniniwala sa “ilustracion” 
pilosopiya ng enlightenment.  Kaya nais nilang ipakita na sila ang 
mga taong may rason—nag-aral sila ng pilosopiya, ng agham, ng 
medisina at iba pa at nais nilang gamitin ang mga natutunan nila 
hindi lamang upang patunayan na magagaling ang mga Pilipino, 
kundi upang ilapat ang mga ito upang solusyunan ang mga 
problema ng Pilipinas, hindi.  Namangha sila sa pagiging bukas ng 
mga Espanyol sa Espanya sa liberalismo na kaiba sa pagkasarado ng 
pamahalaang kolonyal at ng praylokrasya sa Pilipinas.

Ginamit ng mga katulad nina Juan Luna at Felix Resurreccion 
Hidalgo ang sining upang patunayan sa mga Espanyol na hindi tayo 
bobo.  Marami sa mga ilustrado kagaya ni Rizal ay ipinakita rin 
ang talento sa napakaraming bagay na tila masasabing tulad na siya 
ni Leonardo da Vinci na isang Renaissance Man, ay sapagkat nais 
nilang ibandila kung ano ang puwedeng makamit ng isang Pilipino 
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kaiba sa sinasabi ng mga Espanyol sa Pilipinas na sila lamang ang 
pag-asa.

Kailangang basagin ang ideya ng kolonyalismo na ang Espanya 
ang pag-asa ng isnag bagong ideya.  Isang ideyang ipupunla na 
nagsasabing may sarili tayong pagkatao at kaya nating tumayo sa 
sariling paa—at ito ang ideya na tayong mga Pilipino ay maaaring 
maging isang nasyon.

Ayon kay Setsuho Ikehata, upang mabuo ang isang nasyon 
sinikap ipakita ni Rizal na (1.) May iisa tayong kalagayan (“one 
misfortune”) sa ilalim ng kolonyalismo at (2.) May sarili at iisa tayong 
pagkakailanlan (“one identity”) (Ikehata 1968, 178).  Ipinakita nila 
ito sa kanilang mga pananaliksik at mga artikulo, marami sa mga ito 
ay ipinahayag nila sa diyaryo ng Propaganda, ang La Solidaridad, at 
sa mga nobela ni José Rizal na Noli me tangere at El Filibusterismo.  
Sa pagsusulat niya ukol sa mga karakter sa bayan sa San Diego, 
isang bayan na hindi naman umiiral talaga sa Pilipinas, ipinapakita 
niya na kahit saan sa Pilipinas may Sisa, may Padre Salvi, may Doña 
Victorina, may Maria Clara, may Kabesang Tales na mga kinatawan 
ng iba’t ibang problema na dulot ng kolonyalismo at pang-aapi.

Sa pamamagitan ni Simoun sa El Filibusterismo, pinakita 
ni Rizal na ang kolonyal na kaisipan ay sagabal, kung hindi pa 
nakamamatay sa pangarap na pagkabansa.  Sinabi niya kay Basilio:

A, kayong mga kabataan!  Nanaginip pa rin kayo!  …
Gusto n’yong maging mga Kastila din kayo, pero hindi n’yo 
nakikitang ang pinapatay n’yo ay ang inyong pagkabansa!  
Ano ang inyong magiging kinabukasan?  Isang bansang 
walang pagkatao at kalayaan?  Lahat sa inyo ay hiniram, pati 
na ang inyong mga depekto.  Mamamatay kayo bago pa man 
dumating ang inyong kamatayan! (Rizal kay Lee, Lana at Lim 
1999, 12-13)

At muli, sinabi ni Simoun kay Basilio na kailangang ingatan 
ang wika at kaisipan na nagmula sa Pilipino tungo sa pangarap na 
pagkabansa.  Kapag naging nasyon na ang bayan, doon lamang 
siya magkakaroon ng kalayaan, “linangin ang [wika niyo] at 



DISKURSONG RIZAL

xiv

palaganapin, pangalagaan ang sariling pag-iisip ng bayan, at sa 
halip na magkaroon ng mga hangaring panlalawigan, maghangad 
ng pambansa. …At sa malao’t madali ay kakamtin niyo ang inyong 
kalayaan.” (Rizal 1891, 52)

Isa sa mga pangunahing layunin ng Knights of Rizal ay ang 
ipalaganap ang kaisipan at katuruan ni Dr. Jose Rizal. Para sa 
amin sa Sucesos Chapter—na binubuo ng mga batang iskolar ng 
disiplina ng Kasaysayan sa  Knights of Rizal, isang mabisang paraan 
na magagamit ang Kursong Rizal upang matupad ang mga mithiin 
sa likod ng layuning ito ng samahan. Mula mismo sa aming mga 
karanasan bilang mga batang guro at mananaliksik, alam namin 
na malaking tulong ang pagkakaroon ng isang sanggunian na 
magsisilbing panimula sa iba’t ibang ideya sa pagtuturo at pag-aaral 
ng Kursong Rizal. Kaya’t sa abot ng aming makakaya, inilathala ng 
Sucesos Chapter ang 141-pahinang aklat na ito na kinatatampukan 
ng sampung papel ukol kay Rizal at sa pagtuturo ng Kursong Rizal. 
Munting ambag namin ito sa pagpapabuti sa antas ng pagtuturo sa 
Kursong Rizal. 

Ang mga artikulo nina Augusto De Viana at Gabriel Fabella ay 
nagbibigay sa atin ng ideya kung paano nabuo ang Batas Rizal at 
kung paano nagsimulang ituro ang Kursong Rizal. 

Upang mapagyaman pa ang kaalaman ng mga guro sa mga 
paksang ituturo, inilalapit sa atin ni Ian Alfonso ang mga batis o 
sanggunian na magbibigay sa ating mga bagong kaalaman at datos 
ukol kay Rizal at sa kasaysayan. Isang halimbawa naman ng paraan 
ng pagtuturo at pagbuo ng aralin na magdudulot ng “pagbabago” sa 
ating mga mag-aaral ang iminumungkahi sa atin ni Evelyn Songco. 
Hinihimok naman tayo ni Jonathan Balsamo na suriin ang ating 
mga sariling karanasan sa pagtuturo habang tinitingnan ang mga 
kuwento at karanasan ng mga dalubhasa sa larangan at sa pagtuturo. 

Dagdag sa mga kaalaman at pananaw ukol kay Rizal at sa 
kasaysayan na ibinabahagi nina Xiao Chua, Wens Reyes, at Pablo 
Trillana sa kanilang mga akda.

Hinihikayat tayo ni Mark Boado na itawid sa pagkilos sa 
pamamagitan ng mga adbokasiya ang ating pagtuturo.  
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Mula kaalaman tungong kamalayan, at mula impormasyon at 
inspormasyon tungong aksyon, inaasahang maging masustansiya 
at makahulugan ang pag-aaral at pagtuturo ng Kursong Rizal kapwa 
para sa ating mga guro at mag-aaral.  


