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Kayo ba ang mga Maria Clara
Mga Hule at mga Sisa
Na di marunong na lumaban?
Kaapiha'y bakit iniluluha?
Mga babae, kayo ba'y sadyang
mahina?



Kayo ba ang mga Cinderella
Na lalake, ang tanging pag-asa?
Kayo nga ba ang mga Nena
Na hanapbuhay ay pagpapuputa?
Mga babae, kayo ba'y sadyang pang-
kama?







Una Bulaqueña (1895), 
Pintura ni Juan Luna





Ang ating isip ay buksan
At lipuna'y pag-aralan
Paano nahubog ating isipan
At tanggaping kayo'y mga libangan
Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?



Bakit ba mayroong mga Gabriela
Mga Teresa at Tandang Sora
Na di umasa sa luha't awa?
Sila'y nagsipaghawak ng sandata
Nakilaban, ang mithiin ay lumaya



Bakit ba mayrong mga Lisa
Mga Liliosa at mga Lorena
Na di natakot makibaka
At ngayo'y marami nang kasama?
Mga babae, ang mithiin ay lumaya





Remedios Gomez Paraiso 

“Kumander Liwayway”



Elsa “Lisa” Balando



Ma. Lorena Barros Liliosa Hilao

Koleksyong Dante Ambrosio













• "Aco po’y si Gregoria de Jesus na taga 
Caloocan, dalagang tagalog at menor de 
edad.  Ako po ay may tratong mag-asawa sa 
aking nobyo na si Andres Bonifacio …ng 
matalastas ng aking magulang ang aking 
magandang hangad, ako po ay dinala dito 
sa Binondo …ang lagay ko po dito ay tunay 
na bilanggo, wala akong libertad na 
anoman. Sa iyo pong kapangyarihan …ako 
po’y kunin mo rito, tawagin ang aking 
nobyo, gawin mo ang delihensiyang dapat 
ipadala sa Gobierno para kami’y makasal."



















• , “Ako’y nagsanay ng pagsakay sa kabayo at 
nag-aral na mamaril at humawak ng ilang 
uri ng sandata na nagamit ko rin naman sa 
maraming pagkakataon.  Napagdanasan ko 
rin naman ang matulog sa lupa ng walang 
kinakain sa boong maghapon, uminom …ng 
maruming tubig o kaya’y katas ng isang uri 
ng baging sa bundok na tutoong mapakla 
na nagiging masarap din dahil sa matinding 
uhaw.  …Sapagka’t wala akong nais ng 
panahong yaon kundi ang mawagayway 
ang bandila ng kasarinlan ng Pilipinas.” 













Project Saysay









Gregoria de Jesus kay Emilio 
Jacinto, 29 Oktubre 1898







Minamahal kong kapatid,
…Ay kapatid, mataykuman timpiin sa 

sariling loob itong mga dalamhating aking 
tinataglay, tila wala ng pagkasiyahan, kaya 
ikaw na lamang ang unang aking 
madadaingan sapagkat sigurong di kaila sa iyo 
ang napagsapit niring abang buhay.  Kaya 
baka maari’t matatamising ng iyong kalooban 
na pagkalooban ng kaunti ang aking kapatid 
at magulang sapagka’t walang sukat 
pagkakitaan dito.” 



Ay kapatid, ang aking ina at nagtitiis pumasok 
sa istangki.  Gumagana ng sikapat sa isang 
araw, nagtitiis araw gabi, kaya palaging aking 
ipinagkakaramdam.  Ako nama’y walang sukat 
magawa.  Siguro namang talastas mo na hindi 
magkaganong na paalis ang aking ama ay di 
totoong magkakaganoon kami.  Kaya ikaw na 
ang bahalang magsabi sa iyong asawa ng 
bagay.



Ito na lamang at 
wala ng iba.  Laganap ang
maraming kumusta, tuloy
lumingap ka ng akalang
kaya sa iyong kapatid na si

Gregoria de Jesus









Guhit ni Fred Esquillo, 
Bahay Nakpil-Bautista



Guhit ni Fred Esquillo, 
Bahay Nakpil-Bautista



Ambeth Ocampo Collection



Bahay Nakpil Foundation









Julio Nakpil Juan Nakpil





JUAN NAKPIL:   QUIAPO CHURCH



JUAN NAKPIL: RIZAL BIRTHPLACE





GREGORIA DE JESUS, fallecio 1943

Bahay Nakpil Foundation 

















Aral ng ating mga Bayani
(Gregoria de Jesus)

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.
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