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MULA SA PUNONG EDITOR 

 

Ipinakikita sa larawan sa pabalat ng isyung ito ng Kawíng ang dami ng mga 

nagkaroon ng/may COVID-19 sa buong daigdig as of Hulyo 30, 2021 batay sa 

impormasyong nasa website ng BBC. Sa nasabing database ay eksaktong 1,572,287 

ang “cases” ng COVID-19 sa Pilipinas.  

 

Patuloy na nararamdaman ang malaking epektong pandemya sa buhay at 

kabuhayan ng mga mamamayan sa buong mundo. Halos walang pinagbago ang danas 

ng sambayanang Pilipino, halimbawa, mula noong magsimula ang pandemya, at 

ngayong nasa ikalawang taon na ito. Katunayan, habang isinusulat ang mga talang ito 

ay inanunsyo na ng gobyerno ng bansa ang pagsasailalim muli ng Metro Manila at iba 

pang lugar sa mas mahigpit na restriksyon sa pamamagitan ng tinatawag na Enhanced 

Community Quarantine (ECQ). “Lockdown na naman!” ang eksaspereyted na pahayag 

ng madla sa ganitong sitwasyon. Ano’t anuman, sa kabila ng namamayaning pagkapagal 

sa pandemya at lockdown, nagsisikhay ang mga mananaliksik at manunulat na patuloy 

na isabalikat ang kanilang tungkulin sa lipunan. Tampok sa isyung ito ng Kawíng ang 

limang artikulo/saliksik, mga tula, mga dagli, kwentong pambata, maikling kwento, at 

isang salin ng tula   

 

Pagrerebyu sa mga historikal na tuntuning paggramatika na tila nakakalimutan na 

ng maraming estudyante at mamamayan ang artikulong Pagpapalit ng R at D 

(Switching of R and D Sound in Filipino Language) ng inyong lingkod. Pareho 

namang paksang Rizaliana ang Ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose 

Rizal  Bilang Mga Post-kolonyal na Babasahin:  Isang Paglalarawan sa Umuusbong 

na Kultura ng  Pagtuturo at Pagkatuto sa Mga Piling Paaralan sa  Lungsod ng 

Marikina, Metro Manila  (Jose Rizal’s Noli Me Tangere and El Filibusterismo as Post-

Colonial Reading Materials: Describing the Emerging Culture of Teaching and 

Learning in Selected Schools in Marikina City, Metro Manila) ni Axle Christien 

Tugano at Si Rizal at Ang Kamalayang Pasyon (Rizal and Pasyon Consciousness) 

ni U Z. Eliserio. Pagsusuri sa praktika ng pagtuturo at pagkatuto ng dalawang obra 

maestra ni Rizal ang pokus ni Tugano, habang pagdidiskurso naman sa politiko-

pilosopikal na konteksto ng mga debate sa mga kaisipan (at ideolohiya rin) ng 

pambansang bayani ang pinagtuunang-pansin ni Eliserio. 

 

Ang Pagsasaakto ng Bayan sa Akdang Protesta at Panlipunang Engkwentro 

sa Pakikibaka ng mga Bilanggong Politikal na Manunulat (Embodiment of Nation 

in Protest Literature and Social Encounters in the Struggle of Political Prisoner-

Writers) ni Jonathan Vergara Geronimo naman ay bahagi ng isang mas malawak na 

proyektong saliksik na tumatalakay sa buhay at produksyong literari ng mga bilanggong 

https://www.bbc.com/news/world-51235105?fbclid=IwAR36dltt4-_rYfby8L6kqAuTtbr_-v05K6yaLI16994OqWrimtgZDvuxBdo
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politikal sa bansa, na lalong nagiging makabuluhan sa gitna ng mapanikil na aparatong 

pinatatalas lamang ng Anti-Terror Law (ATL) na ang konstitusyonalidad ay kwinestyon 

ng mahigit 37 grupo ng mga petisyoner sa Korte Suprema dahil sa mga probisyong tila 

mas malala pa sa mga imposisyon ng Batas Militar. Dahil sa pandemya ay ilang ulit 

naantala ang oral arguments ng Korte kaugnay nito, at hanggang ngayong hinihintay ng 

madla ang kanilang desisyon sa ATL. Samantala, ang papel na Isang Panimulang Pag-

aaral sa Pasalitang Diskurso ng Mga Di Katutubo at Katutubong Tagapagsalita ng 

Wikang Filipino sa Piling YouTube Videos ni Wil Dasovich (A Preliminary Study on 

Spoken Discourse of Filipino Native and Non-Native Speakers on Selected 

YouTube Videos of Wil Dasovich) ni Ronel O. Laranjo ay pagsipat sa lenggwahe sa 

internet, bagay na lubhang kailangan sa panahon ng “bagong normal” na naging dahilan 

para ang internet o information superhighway kung tawagin, ay maging isang pangunahin 

(kundi man tanging) daluyan ng edukasyon ngayon.  

 

Ang mga akdang Awit Bilang Isa at Iba pang Pagkabalisa sa Mga Paglabag: 

Mga Tula ni Pauline Mari Hernando,  Dalawang Tula (Daluyong ng Panaghoy at 

Baby River) ni Arthur David San Juan, at Tatlong Tula (Ang Magsasakang Nais 

Maging Alay-ay, Sa Saliw ng Kalabit, at Elehiya ng Babaylan) ni Jhio Jan Navarro 

ay pawang mga dinamikong bersong sosyo-politikal sa kalakhan, at nagtataglay rin ng 

malinaw na karanasang personal, mga internal na hugot, kumbaga, ng mga makata. Ang 

mga dagling Gratia Plena ni Alpine Christopher Patio Moldez, at Dalawang Dagli 

(Sahig, Fireworks) ni Jomar G. Adaya ay kapwa may ganoon ding bisa. Ang malikhaing 

di katha (creative non-fiction) na Tailor’s Chalk ni Jason Federigan Pozon ay 

pagbaybay sa higit na personal na usaping tiyak na kagigiliwan ng mga mambabasa, 

gaya rin ng kwentong pambatang Si Pipo, Ang Alanganing Alimango nina Rowell D. 

Madula & Gerg Anrol R. Cahiles na may pahiwatig sa pagtalakay ng mga usaping 

pangkasarian o kaya’y hinggil sa pagiging iba sa iba pa. Malinaw rin ang kabuluhang 

panlipunan ng kwentong Boris ni Rene Boy Abiva na usaping agraryo ang isa sa tuon, 

gayundin ang tulang Ganga, Tawiran Pakabilang Buhay (orihinal ni Parul Khakhar), 

na isinalin ni David Michael M. San Juan sa Filipino sa pamamagitan ng mga salin sa 

Ingles nina Rita & Abhijit Kothari, at Salil Tripathi, upang bigyang-diin ang 

pagkakatulad ng palpak na tugon sa pandemya ng mga awtoridad sa India at sa ating 

sinisintang bansa.  

 

Marubdob na pagbati sa mga mananaliksik, may-akda, at tagasalin na 

nakapaglathala sa kabila ng pandemya na patuloy sa pagragasa sa buhay at kabuhayan 

ng marami. 

 



ix 
 

Pasasalamat sa lahat ng rebyuwer na nagsisikap tumulong sa pagpapaunlad ng 

saliksik at panitikan sa ating bansa, sa kabila ng sala-salabat na suliraning kinakaharap 

sa gitna ng pandemya! 

 

Manatili tayong malusog at mapagbantay. Mag-ambag sa pagpapabuti ng 

kalagayan ng bayan at mga kababayan, sa abot ng ating makakaya. 

 

- Aurora E. Batnag 
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ABSTRAK 

 

 Ayon sa tuntunin, ang katinig na d, kapag napapagitan sa dalawang patinig, ay 

nagiging r, maging ito ay dahil sa paglalapi, reduplikasyon o pagsusunod ng mga salita.  

ipinapakita sa artikulong ito ang napakaraming kataliwasan o eksepsyon sa tuntunin; 

ipinapakita rin na batay lamang sa baybay ng salita ang tuntunin, at hindi sa ponema. 

Kaya kailangang muling suriin ang tuntunin upang matiyak kung kailangan pa rin bang 

maghigpit sa pagpapatupad nito pati na rin sa paggamit ng daw, din, dito, diyan at raw, 

rin, riyan, rito. 

 

Mga Susing Salita: Ponema, alopono, pagpapalitan (ng mga tunog/letra), paglalapi, 

reduplikasyon, Baybayin 

~~~ 

 

ABSTRACT 

 

 According to the rule, the consonant d is replaced by r when d occurs between 

two vowels, whether through affixation, reduplication or sequencing of words.  The article 

shows the many exceptions to the rule; it also shows that the rule is based only on spelling 

and not on phonemes. There is a need to review the rule to find out if it still has to be 

implemented strictly, including the use of daw, din, dito, diyan and raw, rin, rito, riyan. 

 

Keywords: Phoneme, allophone, alternation (of phonemes/letters), affixation,  

reduplication, Baybayin (an alphasyllabary in precolonial Philippines) 

 

~~~ 
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Panimula  

 Sa wikang Tagalog/Filipino, may mga pares ng ponema (o makabuluhang tunog 

sa isang wika na nakapagpapabago ng kahulugan ng salita) na binibigkas nang 

nagkakapalitan ng mga tagapagsalita, nang walang pagbabago sa kahulugan.  Ang mga 

ito ay e at i, o at u, at r at d. (May ilang nagsasabi na ang h at n ay nagkakapalitan din, 

tulad sa matutuhan/matutunan, kilalahin/kilalanin, paahan/paanan, 

hanggahan/hangganan, at marami pang ibang mga halimbawa. May ibang paliwanag 

ang mananaliksik kaya mangangailangan ito ng hiwalay na talakay.) 

 Ang pagpapalitan ng mga pares ng nasabing mga ponema ay tinawag ni Lope K. 

Santos (1939) na “pagpapalitan ng mga titik,” “alternation” nina Schachter at Otanes 

(1972) at “mga ponemang malayang nagpapalitan” nina Santiago at Tiangco (2003).  

 Ayon kina Santiago at Tiangco, “ang mga ponemang hiram sa Kastila – e, o at r” 

– ay “malayang nakikipagpalitan sa kahawig nitong mga ponema- i, u at d.  Sinabi naman 

nina Schachter at Otanes, “It is likely that [r] and [d] were once allophones of a single 

Tagalog phoneme.” Idinagdag nila na posibleng /d/ ang batayang ponema sa lahat ng 

pagpapalitan batay sa ilang tiyak na kaligiran. 

 Hiram nga ba sa Kastila ang ponemang /r/? Alopono ba ang [r] ng ponemang /d/? 

Ang mga alopono ay magkakaibang tunog ng iisang ponema na may kani-kanyang 

posisyon sa salita – maaaring sa unahan, gitna o hulihan. 

 Tatalakayin sa artikulong ito ang pagpapalitan ng r at d lamang, hindi kasali ang 

pagpapalitan ng e at i, o at u, h at n.   

Mga Letra sa Baybayin 

 Balikan muna natin ang sistema ng pagsulat ng ating mga ninuno, ang Baybayin. 

Binubuo ito ng 17 simbolo -  3 patinig: a, i, u at 14 na katinig: ba, ka, da, ga, ha, la, ma, 

na, nga, pa, sa, ta, wa, ya. Bawat simbolo ay isa nang pantig na may kasamang /a/. 

Nilalagyan ng tuldok sa itaas o sa ibaba ng simbolo upang maging /i/ o /u/ ang kasama 

nitong tunog ng patinig. 

 Walang panumbas sa letrang R ang mga simbolo sa Baybayin. Isa lamang ang 

katumbas na simbolo ng mga pares ng letrang e at i, o at u, at r at d. Sa Vocabulario de 

la Lengua Tagala (ed. Almario et al, 2013), walang salitang entri na nagsisimula sa letrang 

R. Ang mga entri sa  Q ay sinundan na kaagad ng mga entri sa S. Ibig sabihin, walang 

salita sa matandang Tagalog na nagsisimula ng baybay sa letrang R. 
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Tuntunin sa Pagpapalit ng R at D 

 Maliwanag na dati, mga alopono ng iisang ponema ang r at d: may kani-kanyang 

posisyon sa salita at hindi “nagkokontrast” (sa termino nina Santiago at Tiangco, 2003) 

sa magkatulad na posisyon. Naglatag si Lope K. Santos (o LKS, 1939) ng tuntunin kung 

kailan pinapalitan ng r ang d sa pagkakabit ng hulapi: “Kapag katinig d, ito’y nagiging r. 

Halimbawa: agad, agarin; bakod, bakuran; palad, palarin, kapalaran; patid, patirin, 

kapatiran.” 

 Pansinin na ang ibinigay na mga halimbawa ay mga salita na ang d ay nasa dulo 

ng salita. Kaya idinagdag niya: “Ang pagpapalit ng r sa d ay nangyayari rin naman sa 

unahan o sa loob ng salita, kapag sa paglalapi o sa pagsusunod ng mga pantig o ng mga 

salita, ang d ay napapagitan sa dalawang patinig. Halimbawa: dapat, marapat, 

karapatan; dami, marami, karamihan; dito, parito, naririto; daw, hindi raw; doon, wala 

roon; din, tayo rin.” 

 Dagdag pa ni LKS: “Dahil sa ang mga katinig na w at y ay may pagka-patinig, kaya 

kung alinman sa dalawa’y nangunguna sa d, ito’y nagiging r rin: mayroon, dalayrayan, 

kayramot, baboy-ramo; bigay rito, bigay roon; ikaw rin, aliw rito, aliw riyan; bakaw-ragat, 

kalabaw-ramo.” 

 Narito naman ang iba pang mga halimbawa sa pangungusap: 

 Patawarin na raw ang umaming nagkasala (hindi daw). 

 Patawirin daw ang maysakit (hindi raw).  

 Dalhin mo rito ang salapi (hindi dito).  

 Hahakutin dito ang mga kargamento (hindi rito). 

 Nagkasala rin siya kaya dapat parusahan (hindi din). 

 Bibigyan din ng pera ang mga taong magpapabakuna (hindi rin). 

 Hatakin mo na rine ang makakaya mo (hindi dine). 

 Sabi namang ako na rine ang susunod na kakanta (hindi dine). 

 Dalhin doon ang mga librong mabibigat (hindi roon). 

 Natatanaw na ang bus mula pa roon sa malayo (hindi doon). 

 Doon tayo pupunta (hindi roon). 

 Dito nagsimula ang unang hakbang (hindi rito).  
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 Bigay raw ng politiko ang gantimpalang salapi na tinanggap ng atleta (hindi daw). 

 Alingawngaw raw ang narinig natin (hindi daw). 

 Ngunit inamin ni LKS na maraming eksepsyon sa tuntuning inilatag niya: “Sa 

tuntuning ito’y maraming napagkaugaliang pataliwas , alalaong baga’y nananatiling gamit 

ang d sa gitna man ng dalawang patinig; kagaya ng madalas, madilim, kadahilanan, 

kadamdamin, kadunguan, kadakilaan, kadalamhatian, padabug-dabog, nakadadala, 

atb.” 

 Dagdag nina Schachter at Otanes (1972): “The replacement of /d/ by /r/ occurs 

under either of two sets of circumstances: a /d/ at the end of a base becomes intervocalic 

as a result of suffixation; or a /d/ at the beginning of a base becomes intervocalic as a 

result of prefixation.” Samakatwid, ang /d/ ay pinapalitan ng /r/ sa dalawang pagkakataon: 

kapag sa pagkakabit ng hulapi (panlapi sa dulo ng salitang ugat) o unlapi (panlapi sa 

unahan ng salitang ugat), ang /d/ ay napapagitnaan ng dalawang patinig. 

 Mga halimbawang ibinigay nina Schachter at Otanes:  

 lubid – lubirin  

 palad – kapalaran 

 tawad – patawarin 

 tukod – tukuran 

 Obligatori ang pagpapalit bunga ng paglalapi sa ilang piling salitang ugat: 

“Replacement of /d/ by /r/ as a result of prefixation is obligatory in the case of certain 

bases. In the case of other bases, the replacement is optional, either /d/ or /r/ being 

acceptable. And in the case of still others, /d/ is always retained.”  

 Mga halimbawa nina Schachter at Otanes: 1. kapag laging napapalitan ng r ang 

d: dalita, maralita; dapat, marapat, dinig, marinig.  2. kapag kapwa tinatanggap ang 

dalawang anyo:  dami – marami, madami; dumi – marumi, madumi; dagdagan – 

dadagdagan, daragdagan. 3. Mga halimbawa ng mga salitang laging pinapanatili ang d: 

dahon -madahon; dilim – madilim;  duwag – naduwag. 

 Samakatwid, tinatanggap nina Schachter at Otanes ang 3 kondisyon: 1. Laging 

napapalitan ng r ang d; 2. Kung minsan, pinapalitan ng r ang d, kung minsan, hindi; at 3. 

Nananatili ang d at hindi pinapalitan ng r.  

 Dagdagan pa natin ang mga halimbawa upang maging higit na malinaw: 
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1. May mga salitang kapag nilapian ay laging napapalitan ng r ang d. Mga 

halimbawa: dumi – marumi, karumihan, parumihin; dami – marami, paramihin, 

karamihan; dangal – marangal, karangalan (bagama’t mas gamitin ang may 

dangal, hindi may rangal). 

2. May mga salitang kapag nilapian o nagkaroon ng reduplikasyon ay hindi 

kailanman napapalitan ng r ang d. Mga halimbawa: dahon – madahon (hindi 

marahon), nagdadahon (hindi nagdarahon); dalaga – nagdadalaga (hindi 

nagdaralaga); dalaw -  madalaw, dinadalaw, dumadalaw (hindi maralaw, 

dinaralaw, dumaralaw); dabog – dumadabog, nagdadabog, padabog-dabog (hindi 

dumarabog, nagdarabog, parabog-dabog; darag; diyos – dinidiyos (hindi 

diniriyos), dalang – dumadalang, dadalang. 

 

(Ang reduplikasyon ay pag-uulit ng isang bahagi ng salita.)  

Iba pang mga halimbawa:  dagison, dait,  dakdak, daklot, dakot, dalahit, dalas, 

dalawa, daldal, dale, dali, dalirot, dalisay,daliri, dalit, dalo, dalos,  daluyong, 

dambana, dampi, dampot, danak, dangkal, dantay, daong, daop, dapa, daplis, 

daskol, durog,   dausdos, dawit, dibdib, dikdik, dighay, dila, dili, dilig, dutdot, dulog, 

dutdot, atbp. 

 

3. May mga salitang hindi laging napapalitan ng R ang D (walang pagpapalit sa 

anyong pawatas ngunit maaaring may pagpapalit sa reduplikasyon) 

  

 Mga halimbawa: dagdag – idagdag (hindi iragdag) ngunit pagdaragdag, 

karagdagan; dating – idating (hindi irating) ngunit iparating, (hindi ipadating); darating 

(hindi dadating); daing – idaing ngunit karaingan (hindi kadaingan), dilim – madilim (hindi 

marilim), karimlan (mula sa kadiliman), dikit - nakadikit ngunit marikit (hindi madikit, 

bagama’t maaaring magkaroon ng dalawang kahulugan ito batay sa pagpapalit sa r o 

hindi pagpapalit: marikit, na ngangahulugang maganda; o madikit, na nangangahulugang 

matindi ang pagdikit), dukot – madukot (hindi marukot) ngunit mandurukot (hindi 

mandudukot), datal – makadatal (hindi makaratal) ngunit dumaratal (hindi dumadatal), 

digma – pakikidigma (hindi pakikirigma) ngunit mandirigma (hindi mandidigma). 

 Iba pang mga halimbawa: danas, daya, dayo, dambong, damay, dampi, dungis, 

dungaw, atbp. 

 Pansinin na sa mga halimbawang ibinigay, ang d na napapalitan ng r ay nasa 

unahan ng salita, o sa gitna ng salita, kapag may reduplikasyon o kaya naman ay 

paglalapi. 

 Samantala, nasa hulihan ng salita ang d na laging napapalitan ng r kapag nilagyan 

ng panlapi: bukid – bukirin, kabukiran; palad – palarin, kapalaran; lunsad – lunsaran; 

unlad – kaunlaran, paunlarin; tuhod – tuhurin. 
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 Ipinapakita nito na ang r ay alopono ng d, gaya sinabi nina Schachter at Otanes 

dahil may kani-kanyang posisyon sa salita at hindi nagkokontrast sa d sa katulad na 

posisyon. Ngunit ito ay noong dati pa. Sa ngayon, ang /r/ ay isa nang hiwalay na ponema, 

gayon din ang /e/ at /o/. 

 Sa Declaracion de la Doctrina Christiana en Idioma Tagalog na sinulat ng prayleng 

Kastilang si Juan de Oliver, OFM (+1599) nang matalaga ito sa Batangas noong 1582-

1591, matatagpuan ang iba pang mga halimbawa ng mga salitang nagtatapos sa r 

(nakakulong sa parentesis ang baybay sa ngayon): pagpapatauar (pagpapatawad),  

bucor (bukod), matouir (matuwid), palar (palad), ynihatir (inihatid), capatir (kapatid), 

hinihimor (hinihimod), nacabilibir (nakabilibid), yginauar (iginawad), nasilir (nasilid). 

 Maaaring r at hindi d ang huling katinig sa mga salitang tulad ng palad, tuwid, 

bukid, tuhod, atb.  Sa paglipas ng panahon, ang r ay naging d sa mga salitang nabanggit 

kapag walang hulapi; kapag hinuhulapian, bumabalik sa batayang anyo ang mga salitang 

ito kaya napapalitan ng r ang d. 

 Walang salitang nagsisimula sa r ngunit may mga salitang tulad ng rangya, rool 

at riwara. Mababanggit din ang tulang Tagalog na “May Bagyo ma’t may Rilim (Dilim),” 

na sinulat ng makatang di kilala o anonimo noong bago pa lamang ang pananakop ng 

mga Kastila. Dapat balikan ang matatandang teksto upang matiyak ang  pinagmulan ng 

mga salitang nabanggit.  

 Batay sa mga halimbawang ibinigay, napakaraming kataliwasan o eksepsyon sa 

tuntunin ng pagpapalit ng r kapag napapagitnaan ng dalawang patinig ang katinig na d. 

 Dapat ding banggitin ang isang bayan sa lalawigan ng Rizal na laging r ang gamit 

sa mga salitang tulad ng sanrok, ringring, tuhor (sandok, dingding, tuhod sa ibang mga 

lugar). Samakatwid, ang r sa kanila ay matatagpuan sa unahan, gitna at dulo ng salita. 

Ito’y isang varayti ng wika.   

 Tila lumilitaw na mas marami pa ang eksepsyon kaysa sa mga halimbawang 

saklaw ng tuntunin. Samakatwid, dapat suriing muli ang tuntunin upang matiyak kung 

balido ito at dapat pa ring patuloy na ipatupad. Ang isang bagay na dapat gawin ay 

magtala ng mas marami pang mga halimbawa, suriin ang mga lumang teksto upang 

lalong maintindihan ang mga dating anyo at gamit ng mga salitang naitala, bago 

maglahad ng mga paglalahat. Gayon man, dapat ding isaalang-alang ang gamit sa 

ngayon ng mga tagapagsalita.  
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Tuntuning Nakabatay sa Baybay 

 Balikan natin ang tuntunin sa pagpapalit ng r sa d:  Kapag ang d ay napapagitan 

sa dalawang patinig, ito ay pinapalitan ng r, maging ito man ay dahil sa reduplikasyon, 

paglalapi o pagkakasunod ng mga salita sa pangungusap. Saklaw ng tuntunin ang 

pagsusunod-sunod ng mga salita: Kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa 

patinig o sa mga malapatinig na w at y, ang dapat gamitin ay raw, rin, rine, rito, riyan, 

roon at hindi daw, din, dine, dito, diyan, doon. 

 Halimbawa: Darating ngayon din (hindi rin) ang mga kargamento kaya maghanda 

na kayo. 

Pasaway raw (hindi daw) ang mga kabataan ngayon. 

 Ang totoo, ang tuntunin ay ibinatay sa pagbaybay ng salita. Hindi naisaalang-alang 

ang tunog ng salita.  

 May mga salitang nagtatapos sa patinig kapag binaybay at ito ang saklaw ng 

tuntunin. Ngunit ang totoo, walang salitang Tagalog na nagtatapos sa patinig – kung ang 

pagbabatayan ay tunog ng salita, o ang mga ponemang bumubuo rito. 

 May dalawa (2) lamang na paraan ng pagbubuo ng pantig sa Tagalog/Filipino: 1. 

katinig (K) at patinig (P), at 2. katinig-patinig-katinig (KPK). Ang pormasyong KP ay 

makikita sa unahan ng salita, samantalang KPK naman ang makikita sa hulihan ng salita. 

Kung gayon, walang salitang Tagalog na nagtatapos sa patinig. Ang huling tunog sa 

isang salita ay maaari lamang na impit na tunog o /h/. Kapwa katinig ang mga ito. 

 Walang representasyon sa pagbaybay ang impit na tunog. Ngunit lahat ng patinig 

ay may impit na tunog sa unahan. Tingnang halimbawa ang salitang asa. Tatlong letra 

lamang ang nakikita natin kapag isinulat ang salitang ito. Ngunit kung ponema o 

makabuluhang tunog ang pag-uusapan, limang (5) ponema ang bumubuo sa salitang ito: 

1. impit na tunog-a-s-a-h. Kung isusulat sa ponemikong transkripsyon, ito ay /’asah/ na 

ang kudlit (‘) ay nagrerepresenta sa impit na tunog. 

 Linawin: Dalawa lamang ang posibleng maging huling ponema sa isang salita: 

Kung hindi impit na tunog ay /h/ ang nasa dulo ng salita. Hindi makikita ang ponemang 

/h/ sa salitang asa. Lilitaw lamang ang /h/ sa asa at iba pang katulad na mga salita kapag 

hinulapian: asahan. Ang /h/ na ito ay nasa dulo ng salita, at hindi bahagi ng hulapi. Kapag 

nagtatapos sa impit na tunog ang salita, -an (o -in) ang hulapi (hindi -han/-hin). 

 Halimbawa:  basâ + hulaping -in = basain 

   Basa(h) + hulaping -in = basahin  

 Kaugnay nito, karaniwang nakikita ang ganitong babala: 
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 Bawal umihi dito. 

 Bakit dito at hindi rito ang karaniwang ginagamit sa ganitong babala? Hindi kaya 

alam ng sumulat ang tuntunin o sadya niya itong nilalabag? Marahil, kahit paano’y may 

pakiramdam siya na hindi patinig ang huling tunog ng salitang umihi, kundi impit na tunog, 

na isang katinig. Sa ganitong pagkakataon, nawawala ang impit at napapalitan ng 

pagpapahaba, na nasa kamalayan ng sumulat, kaya DITO ang ginamit niya. 

 Hindi lubusang naipapaliwanag sa mga teksbuk ng gramatika ang tungkol sa impit 

na tunog at sa tunog ng /h/ na siyang matatagpuan sa hulihan ng mga salitang walang 

impit na tunog sa dulo. Ngunit may mga aralin tungkol sa impit na tunog kaugnay ng mga 

salitang may parehong baybay ngunit magkaiba ng bigkas, kaya magkaiba ng kahulugan. 

Halimbawa: basâ (wet) at basa (read), batà (child) at bata (robe), pasô (flower pot) at 

pasó (expired), at marami pang iba.  

 Mahalagang malaman kung nagtatapos sa impit na tunog ang isang salita upang 

mapili ang angkop na hulapi. Hal. Panatilihin o panatiliin?  Dahil walang impit na tunog 

sa dulo ng salitang ito, panatilihin ang tamang anyo. Kawastuan o kawastuhan? Wastô 

ang salitang ugat nito, may impit na tunog sa dulo, kaya kawastuan ang tama. Gayon 

man, may mga grupo ng tagapagsalita na binbigkas nang walang impit na tunog ang mga 

salitang nabanggit. Kung pagbabatayan ang baryasyon ng wika, kapwa tama ang 

dalawang bigkas – ang may impit at ang wala. Ngunit sa layuning akademiko, dapat 

manaig ang estandard na anyo ng wika – isang masalimuot at komplikadong gawain. 

Kongklusyon 

 May kinalaman ba ang talakay na ito sa: Pagpapatupad ng tuntunin sa pagpapalit 

ng r at d? Mayroon. Ipinapaliwanag dito na kung tunog ang pag-uusapan, walang salitang 

nagtatapos sa patinig; sa pagbaybay lamang makikita ang mga salitang nagtatapos sa 

patinig. Ngunit ang totoo, kung hindi impit na tunog ay /h/ ang huling tunog sa mga salita  

na kapag binaybay ay nagtatapos sa alin man sa 5 patinig (a, e, i, o, u ). 

 Dapat na ring isama sa talakay ang gamit ng gitling sa pagitan ng panlaping 

nagtatapos sa katinig at sa salitang ugat na nagsisimula sa patinig.  Ang totoo, ang impit 

na tunog ay matatagpuan hindi lamang sa dulo ng salita kundi maging sa simula nito. 

May impit na tunog sa unahan ng mga patinig ngunit wala itong representasyon sa 

pagbaybay. Maging ang mga unang gramaryan ng wikang Tagalog, ang mga prayleng 

Kastila, ay nakapansin nito, ngunit hindi nila ito lubusang naunawaan o naipaliwanag. 

Kaya, upang ipakita ang tunog na ito, ginamit nila ang gitling. Hanggang ngayon, 

ginagamit pa rin ang gitling upang ipakita ang impit na tunog na ito.  
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 Halimbawa: pag-asa, may-ayos, mag-iba, pag-iba 

 Ang talakay na ito ay paglilinaw kung bakit hindi na kailangang mahigpit na 

ipatupad ang pagpapalit ng r at d batay sa simulang tunog ng sinusundang salita.  

Lumilitaw sa talakay na ito na ang tuntunin ay nakabatay sa baybay ng salita at hindi sa 

tunog nito. Ang tunog ang dapat maging batayan ng nasabing tuntunin. Ngayon, dahil 

marami nang hindi sumusunod sa tuntuning ito, maaaring sa mga susunod na salinlahi 

ay hindi na maging bahagi ng mga tuntunin ang tungkol sa pagpapalit ng r at d.  Ang dila 

ng bayan pa rin ang masusunod, ayon kay Lope K. Santos. 

Mga Sanggunian:  

De Noceda, J. at De Sanlucar, P. (2013). Vocabulario de la lengua Tagala. V.S. Almario 

et al. (eds.). Komisyon sa Wikang Filipino. 

Santos, L. K.  (1939). Balarila ng Wikang Pambansa. Surian ng Wikang Pambansa. 

Santiago, A. O. at Tiangco, N.G. (2003). Makabagong Balarilang Filipino. Binagong 

Edisyon. Rex Book Store.  

Schachter, P. at Otanes, F.T. (1972). Tagalog Reference Grammar. University of 

California Press. 
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ABSTRAK 

Maituturing ang mga obrang Noli Me Tangere (1887) at El Filibusterismo (1891) 

bilang mga sulating post-kolonyal sa kadahilanang patuloy itong inaaral at pilit na 

ginagamit bilang mga aparato sa pagmumulat at pag-alala ng mga karahasan at personal 

na danas ng lipunang Pilipino. Indirektang paglalarawan ito noong panahong kolonyal sa 

perspektiba ng modernong panahon. Gayumpaman, nagiging masalimuot ang pagtuturo 

at pagpapahalaga sa mga sulating ito dahil madalas itong isinasantabi o kung hindi man, 

itinuturing bilang paksang kailangang matapos o madaplisan sa loob ng hating 

taon/semestre sa anumang paraan. Sa ganang kultura ng pagtuturo na rin ang pinag-

uusapan, babanghayin din bilang batayang konsepto — kung isang dominante o 

umuusbong na kultura ba ang umiinog sa kalagayang ito. Tatlong bagay ang itinatampok 

sa pag-aaral na ito: obserbasyon, kalagayan, at mga panimulang paglalarawan sa 

pagtuturo ng dalawang nobela. Bukod sa mga obserbasyon at pagsusuri, nagtipon din 

ng datos sa pamamagitan ng survey sa mga guro at estudyanteng respondent sa ilang 

piling paaralan ng Lungsod ng Marikina, Metro Manila. 

Mga Susing Salita: pedagohiya, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, nobela, Jose Rizal 

~~~ 
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ABSTRACT 

 The masterful works Noli Me Tangere (1887) and El Filibusterismo (1891) can be 

considered as post-colonial writings because they are constantly studied and used as 

tools for raising awareness and remembering the violence and personal experiences of 

the Filipino society. This is an indirect description of the colonial period in the perspective 

of modern times. However, the teaching and appreciation of these writings become 

complicated because they are often neglected or otherwise considered as a subject that 

needs to be covered or completed within half a year or in just one semester. As far as the 

culture of teaching is concerned, it will also be discussed as a basic concept — whether 

a dominant or emerging culture revolves around this situation. Three things are 

highlighted in this study: observations, situations, and introductory descriptions in the 

teaching of the two novels. Aside from observations and analyses, data were also 

gathered through a survey for teachers and students in selected schools in Marikina City, 

Metro Manila. 

Keywords: pedagogy, Noli Me Tangere, El Filibusterismo, novel, Jose Rizal 

~~~ 

Introduksiyon 

Marami nang naisulat tungkol sa buhay at mga akda ni Jose Rizal, kabilang na rito 

ang iba’t ibang bersyon at salin ng kanyang dalawang nobela– Noli Me Tangere (1887) 

at El Filibusterismo (1891). Ang pagkakaroon nito ng mga salin sa iba’t ibang wikang lokal 

at banyaga ay malinaw na patunay na ang kanyang mga gawa at maging siya ay itinangi 

sa iba’t iba ring panahon. Sa kurikulum ng edukasyon sa Pilipinas, dalawang 

personalidad lamang ang tuwirang inaaral ang kanilang mga buhay bilang batayan ng 

pagtuturo ng nasyonalismo. Ekslusibong inaaral ang buhay at mga gawa ni Pangulong 

Jose Laurel (Sauco, 2006) sa Lyceum of the Philippines University, isang paaralan na 

kanyang itinatag noong 1952. Bukod sa pagiging pundador nito, isang edukador siya 

kung ituring dahil sa kanyang pagpupursiging magtayo ng paaralan sa Maynila na noo’y 

bumabangon pa lamang mula sa idinulot ng digmaan. Matatandaan na malaki rin ang 

kanyang ginampanan kung bakit inaaral ngayon ang buhay at mga sinulat ng kanyang 

tukayo na si Jose Rizal. Ang pagpapatibay ng Batas Republika blg. 1425 noong Hunyo 

12, 1956 at sa tulong ng Kapulungan ng Edukasyon, kaagad na naisama sa mga 

kurikulum ang pag-aaral sa buhay at mga nobela ni Jose Rizal (Rivera et al., 1969, p. 1; 

Gagelonia, 1974, p. 9; Rosales at Coloma, 2005, p. 2). Unang nilalayon ng nasabing 

batas na itampok ang mga ideya at pilosopiya ni Rizal bilang natatanging inspirasyon at 

batayan ng salinlahing Pilipino upang kaharapin ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan 

(Garcia at Cruz, 2005, p. 2). Kasama ring itinatadhana ng kautusan ang aplikasyon nito 

sa isyu ng kontemporanyong panahon. Kaya’t tila isang palasak na realidad na lamang 
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ngayon ang pagtuturo sa kanyang mga isinulat. Kahit sabihin pang tila isang imahinasyon 

(Anderson, 2003, pp. 29-30; Fernandez, 2009, p. 463) lamang ang pagbubuo ng 

konsepto ng pambansang bayani, hindi maikakailang pinag-uugnay nito ang ating mga 

nasyonalismong kamalayan. 

 Ngunit sa kaunawaang nasyonalismo ba talaga ang nagiging tunguhin ng 

kasalukuyang panahon? Sa malalim na pag-aaral ni David Michael San Juan (2017), 

tinurol niya ang direksyong tinatahak ng nasyonalismong Pilipino. Balaho at hindi tuwid 

ang nilalandas. Kabalintunaan aniya ang pangangalandakan ng pamahalaan sa malalim 

na konsepto ng nasyonalismo ngunit hindi ito mababanaag sa kabuuang ispektakulo ng 

sistemang pang-edukasyon ng bansa. Ipinaalala pa ni San Juan halimbawa ang mismong 

1987 Saligang Batas ng Pilipinas, partikular na ang Artikulo XIV na nagsasabing 

obligasyon ng gobyerno na ikintal sa bawat mamamayan ang pagkamakabayan at 

nasyonalismo, pagpapahalaga sa mga bayani, pagpapahalagang etikal at moral, at iba 

pa, sa paraang magagawa nito (San Juan, 2017, p. 13). Taksil ang pamahalaan sa 

pangakong ito. Matatandaang kinatay nila ang Philippine History sa kurikulum. Gayundin, 

ang pagpapabaya nila sa katangiang multilinggwal at multikultural ng Pilipinas (San Juan, 

2017, p. 22-24). Naisasantabi halimbawa ang mahahalagang sektor ng kasaysayan ng 

Pilipinas (cf. mas maraming beses natalakay ang mga Amerikano kumpara sa mga Moro 

at Lumad). Mula’t sapul pa lamang, gumagawa na ang pamahalaan ng samot-saring 

hakbang upang maipamalas ang para sa kanila’y nasyonalismo. Para sa kanila noon, 

mahalaga ang Batas Rizal. 

Katulad ng mga tipikal na ipinapasang batas, ang Batas Republika blg. 1425 ay 

dumaan din sa ilang batikos at kritisismo. Noong 1983, naglabas si Jaime Laya, Minister 

ng Edukasyon, Kultura, at Isports ng isang kautusan na nagpapahayag na hindi na 

kailangan pang aralin ang buhay ni Rizal bilang isang hiwalay na asignatura (Pascual, 

2012). Bagkus, mas mainam na ilapat ito sa mahahalagang asignatura katulad ng 

Kasaysayan, Pilosopiya, at Literatura. Samantala, noong 1988 (Administrative Order 

1988), nang maganap ang Unang Kongreso ng mga guro sa Lungsod Baguio, lubhang 

ikinagulat ng kaguruan ang pag-iral (na) ng pagtuturo sa kursong Rizal. Anila, mapaghati 

at mapanlamang ang isinusulong na batas. Una, mapaghati ito dahil sinisilaban  ang 

mitsa upang magkaroon na dikotomiyang pagtrato kina Jose Rizal at Andres Bonifacio. 

Pangalawa, mapanlamang ito dahil walang sapat na pagsasanay at kaalaman ang ilang 

guro kung paano sisimulang ituro ang buhay ni Rizal (Pascual, 2012). 

Itinatadhanang ituro ang buhay ni Rizal sa antas ng kolehiyo samantalang mas 

magiging pokus sa hayskul ang pagtalakay sa kanyang dalawang nobela. Obligatoryo 

ang nagiging pagtrato rito ng mga institusyon na tila baga kinakailangang maituro ito sa 

mga mag-aaral ng sekundarya kahit anupaman ang magiging reserbasyon nito sa 

hinaharap. Mahalagang pag-aralan ang dalawang nobela ni Rizal. Bukod sa mga tipikal 
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na dahilan na tumatalakay ito sa pangkalahatang kalagayan ng mga Pilipino, sa mga 

nobelang ito matatagpuan ang tunay na takbo ng pag-iisip at pilosopiya ni Rizal 

(Schumacher, 2011, p. 534), mula sa kung paano niya tiningnan ang sosyo-pulitikong 

kalagayan ng lipunan hanggang sa malalim na kritisismo sa Simbahang Katolika. Hindi 

natin maaalis o nakamarka na sa dalawang nobelang ito ang pagkakadakila sa kanila 

bilang mga obra na naging mitsa ng himagsikan noong 1896 (Almario, 2008, p. 9). 

Gumanap talaga ito nang higit pa sa kanilang orihinal na genre bilang mga akdang 

pampanitikan– sa pagiging akdang panrebolusyon nito. Hindi nakapagtataka ang naging 

impak ng mga nobela sa ating lipunan. Mula sa orihinal nitong paksimili na nasusulat sa 

wikang Kastila, nagkaroon ito ng maraming bersyon ng pagsasalin sa iba’t ibang wika. 

Naisalin ang Noli Me Tangere sa iba’t ibang bersiyon sa wikang Ingles. Tampok 

sa mga ito ay ang Friars and Filipinos (1902) ni Frank Gannett; The Social Cancer (1912) 

ng Amerikanong si Charles Derbyshire; The Lost Eden (1961) ni Leon Ma. Guerrero; at 

ang Noli Me Tangere (1957) ng Ilokanong intelektwal na si Camilo Osias na kilala sa 

pagiging nativist-pensionado sa kabila ng kanyang edukasyong Kanluran (Cruz-Claudio, 

2016, p. 53). Naging tampok naman ang mga akdang Huwag Akong Salangin Nino Man 

(1906) ni Pascual Poblete at Noli Me Tangere (2011) ni Virgilio Almario bilang mga 

natatanging salin ng nobela sa Filipino. May pagmamalabis pa nga ang huling awtor dahil 

itinuturing niya ang kanyang obra bilang perpekto at angkop na pagsasalin sa lahat. 

Naisalin din ito sa iba pang mga banyagang wika. Kilala ang mga naging pagsasalin nina 

Jovita Ventura Castro sa kanyang N’y touchez pas (1980) sa wikang Pranses at Noli Me 

Tangere (1987) naman ni Annemarie del Cueto-Morth na nasusulat sa wikang Aleman. 

Hindi katulad ng Noli, kakaunti ang mga naging pagsasalin sa El Fili. Tampok ang 

pagsasalin muli nina Leon Ma. Guerrero na pinamagatang The Subversive (1962); 

Charles Derbyshire sa kanyang obrang The Reign of Greed (1997); at Virgilio Almario sa 

kanyang El Filibusterismo (1999). 

Bukod sa mga pagsasalin, naitawid ang presensiya ng dalawang nobela sa iba’t 

ibang paraan katulad ng mga pelikula, komiks, at dulaan. Malinaw na sa pamamagitan 

ng ganitong pagtrato, mauulinigan ang superyoridad ng mga nobela sa ating lipunan. 

Ngunit, kung ating lilimiin, bakit tila napag-iiwanan ang ilang kabataan sa pag-aaral at 

pag-unawa sa mga nobela ni Rizal? Sa kabila ng napakaraming pagsasalin dito at iba 

pang paraan, bakit nagpapatuloy pa rin ang tila kamangmangan ng ilang mag-aaral sa 

hayskul sa kung paano unawain ang mga nobela. Isa ito sa mga katanungang sasagutin 

ng pag-aaral. Isang bagay ang tinitingnan kong balakid. Malugod kong sinasang-ayunan 

si Virgilio Almario sa kanyang kritisismo ukol dito. Kung bakit nagiging talamak ang maling 

pagtrato sa mga nobela ni Rizal ay dahil sa pagsasalin mismo. Karamihan sa mga 

pagsasaling ito ay pinaikli, may omisyon, idagdag pa na ang holistikong diwa at kaisipan 

ni Rizal bilang may-akda ay naglalaho (Almario, 2008, p. 3). Tiyak ang ganitong mga uri 

ng kalakaran ay isang bastardisasyon sa agham ng pagsasalin. Magkakaroon ito ng 
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negatibong implikasyon sa mga mambabasa na ang nobela ay isang pinaikli at pinadaling 

bersyon ng buhay ni Rizal. Tila, “kung ano na iyon, iyo’t iyon din lang ang malalaman ko” 

ang nagiging diskurso ngayon ng ilang mag-aaral. Hindi malilimi, kung talaga ba at saan 

nagmumula ang suliranin na kinakaharap sa pagbabasa at pagtuturo ng dalawang nobela 

sa hayskul. Kung maghaharaya, hindi ba’t tila isang double kill ang kakalabasan sa oras 

na nagsalubong sa kamalayan ng mga mag-aaral ang hindi marangal na salin ng nobela 

at sasabayan pa ng hindi angkop na pedagohiya?   

Pedagohiya ng Mga Nobelang Historikal 

Madaling unawain kung tutuusin ang mga nobela ni Rizal. Bukod sa prosa ang 

anyo nito, ang mga naging pagsasalin dito ay umangkop sa parametrong mauunawaan 

ng mga layman sa kasaysayan o maging sa panitikan. Ibig sabihin, dahil sa 

pangkaraniwan ang wikang ginamit at hindi ito katulad ng panulaan, maaari rin itong 

ibatay sa realidad ng lipunan. Hindi katulad ng Ibong Adarna na nasa porma ng korido at 

ng Florante at Laura na isang awit, na kapwa itinuturo sa mas mababang antas, ang mga 

nobela ni Rizal ay praktikal at malaya ang pagkakabanghay. Bagama’t nakaugat lahat ng 

panitikang itinuturo sa hayskul sa kontekstong historikal, nadadalumat ba ito kaagad ng 

isang mag-aaral? Halimbawa nito, ang koridong Ibong Adarna ay hindi lamang kwento 

ng pakikipagsapalaran at pag-ibig kundi malaki rin ang tuon nito sa impluwensiya ng 

kulturang Español. Sa pamamagitan ng kwentong pag-ibig, umangkop ang may-akda nito 

sa diskurso na kinakailangang paghugpungin ang espasyo at panahon ng mga Pilipino 

at Español. Ang kaibuturan ay nakaugat sa kaisipang kolonisador na mababakas sa 

empirikal na katangian ng mga tauhan, lugar, at iba pa ngunit ang kamalayan at pagkilos 

ay isang Pilipino (Benitez, 2008, pp. 6-7). Ganito rin ang pinagdadaanan ng Florante at 

Laura. Mula sa paggamit ng mga Kanluraning lugar (kaharian), pananamit, at pangalan, 

muling mauulinigan sa ilang bahagi ang kalagayan ng mga katutubong Pilipino noong 

dantaon 19 (Jurilla, 2005, pp. 136 at 146; Garcia, 2012) at sabihin pa, mga paglalarawan 

sa mga magkaribal na rasa sa istratipikadong uri ng lipunang kolonyal. Kung gayon, mas 

malalim pa pala ang kinakailangang pagtrato sa mga obrang pampanitikan mula sa 

tradisyonal na pagsasakonteksto rito. Magiging posible lamang ang ganoong 

pagkakataon kung ito ay inilalapat sa pedagohiya lalo na sa mga nagtuturo ng panitikan.  

Sa pagtuturo nito, hindi lamang naratibo at nilalaman ang tinutungo ng mga 

panitikan kundi maging ang kasaysayan at kasalukuyan. Tinatawag ito bilang conjuncture 

o pag-uugnay ng nakaraan sa kasalukuyan. Bagama’t magkaiba ang pagpapakahulugan 

dito ni Fernand Braudel noong dekada ‘70, hindi lamang nito tinutungo ang pag-aaral ng 

kasaysayan sa kasalukuyan kundi saklaw rin nito ang pag-aaral ng kasalukuyan gamit 

ang lente ng nakaraan (Rodwell, 2013, pp. 41 at 43; Tugano, 2019, pp. 163-164). Dagdag 

pa, ang mga nobela ay nagiging direktang larawan ng kasaysayan na kung minsan ay 

interesanteng basahin kung ihahalintulad sa isang tipikal na naratibong pangkasaysayan 
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(Clark at Sears, 2016, p. 9). Sa madaling salita, posible pa ngang ituring ang mga 

nobelang historikal bilang mga primaryang batis pangkasaysayan. Nagiging panghalili pa 

nga minsan ang mga nobela sa pagtuturo ng kasaysayan (Rodwell, 2013, p. 102). Isa sa 

mahigpit sanang panuntunan sa loob ng paaralan ay maturuan ang mga mag-aaral na 

magbasa ng mga primaryang batis pangkasaysayan, bumuo ng hipotesis/balangkas, at 

pagkatapos nito’y magsulat ng isang kasaysayang ayon sa kanilang mga natutuhan 

(Hartzler-Miller, 2001, p. 672). Ibig sabihin, maaari rin itong gawin sa mga nobela lalo pa’t 

isang rekord ito ng kasaysayan. Ngunit kinakailangan din na maunawaan na hindi ito 

madalas nauunawaan ng isang mag-aaral sa murang edad. Ang kanilang pagtrato at 

pagbibigay ng interpretasyon sa kasaysayan ay hindi nakatuon base sa panahon at 

kapaligiran kung kailan naganap ang pinag-uusapang pangyayari. Bagkus, sila ay 

madalas na nagmumula sa kung anong panahon at kaganapan mayroon sila ngayon 

(Hartzler-Miller, 2001, p. 675). Kaya’t malaki ang pagsusugal na ginagampanan ng 

pedagohiya sa kamalayan ng mga mag-aaral. Sa oras na hindi naituro ng mga guro nang 

may kawastuan o angkop na interpretasyon ang nobela o kasaysayan, maaaring 

magdala ito sa reinterpretasyon ng mga mag-aaral o malala pa sa mala-historical 

distortion na paglaganap ng maling kaalamang pangkasaysayan. 

Isang bagay pa ang madalas na nakakaligtaan ng ilang guro sa kanilang pagtuturo 

ng nobelang historikal ay ang pagmulat sa mga mag-aaral ng tendensiya na ang obrang 

pampanitikan ay minsa’y nakaugat sa katotohanan. Kung minsan, ang mga nobela ay 

naisulat dulot ng mga totoong pangyayari at mga tauhan (Rodwell, 2010, w.p). May 

tendensiya kasing makulong lamang ang talakayan sa pagtratong literal at hindi na 

umalpas pa sa mga makabagong pagpapakahulugan. Ang mga nabanggit na salik ay 

tumutuon sa mga pedagohiya ng tradisyonal na pagtuturo ng mga nobelang historikal. 

Natatanaw natin ang realidad ng pedagohiya ng karamihang guro na mas 

kumakatig sa mga malikhaing paraan kung ihahambing sa tradisyonal na pagtrato. Mas 

praktikal kung tutuusin ang ganoong metodo ng pagtuturo lalo na sa mga nobelang 

historikal. Maaaring matutuhan ang kabuuang konteksto at konsepto ng mga obrang 

pampanitikan sa pamamagitan ng interpersonal na mga gawain. Halimbawa nito ay ang 

pagsasagawa ng mga dula, sining-biswal, pelikula, pagkanta, pagsayaw, at marami pang 

iba (Rodwell, 2010, w.p) o hindi kaya’y pagsusulat mismo ng mga nobela bilang 

aplikasyon at pagbisita sa mga museo bilang pagdanas sa proksimidad ng kasaysayang 

inaaral (Hower, 2018, p. 24). May ilan ding guro ang nagsasagawa ng iba pang 

malikhaing paraan katulad ng graphic narratives o isang nilikhang termino sa pagsasama 

ng komiks at nobelang grapik (Bourelle, 2018, p. 14). Nagsusulat pa rin ang mga mag-

aaral ng naratibo kalakip ang mga larawan (Halsall, 2018, p. 87) dahil mas nauunawaan 

nila ang isang nobela kung may kalakip na larawan. Bilang paglilinaw, hindi angkop na 

tawaging komiks ang ganitong paraan dahil may tendensiya na maliitin nila (Thompson, 

2018, p. 43) ang isang nobela o dili kaya’y magkaroon ng persepsyon na ang nobelang 
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historikal ay isang simpleng komiks lamang. Liban dito, nakakatulong din ang pagsusulat 

ng script (Thompson, 2018, p. 52) upang maunawaan ang isang partikular na pangyayari 

sa nobela.  

Posibleng iba nga ang maging trato sa pagtuturo ng mga nobelang historikal ngunit 

kinakailangan ding masumpungan na sa pagtuturo nito ay kinakabitan din ng sapat na 

kaalaman sa kasaysayan at lipunan. Malinaw sa ilang pag-aaral na may malaking tulong 

sa pagkatuto ng mga guro ang pagdalo sa mga seminar (Hower, 2018, p. 24) at habitwal 

na pagbabasa (Painter, 1965, p. 241) ng mga aklat. Mas nakakapagbigay ang isang guro 

ng mga karagdagang babasahin sa mga mag-aaral kung siya mismo ay may malawak 

na kaalaman hinggil sa aspektong ito. Sa pagtuturo ng mga nobelang historikal, mas 

kinakailangan ng isang guro ang masigasig na pagbabasa lalo na sa mga akdang 

pangkasaysayan. Ideyal ang pagtutumbok sa magkasabay na angkop na lapit sa 

pedagohiya at nilalaman ng mga obrang pampanitikan. Bilang paglilinaw, hindi ko 

sinasabing maging selektibo ang pagpili sa mga guro. Bagkus, ipinararating lamang na 

isang krusyal at komplikadong kurso ang mga nobelang historikal lalo pa’t kung ang 

intensidad nito sa lipunan ay intak at naidikta na. Sa kaso halimbawa ng Pilipinas, 

mandatoryo ang pagtuturo ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa hayskul. Dahil sa 

idinidikta na ang pagtuturo nito’y isang paraan ng pagsusulong ng nasyonalismo at 

pagpapahalaga sa isang bayani, kaya’t isa ring kabiguan na maituturing kung hindi ito 

napagtagumpayang ipaunawa sa kamalayan ng kanilang mga mag-aaral. 

Ang Kalagayan ng Mga Nobelang Historikal sa Nagsasaliwaang Kultura 

Isang malawak na umiiral na kultura ang pedagohiya sa kalinangang Pilipino. Sa 

panunukat ng kulturang umiiral sa mga paaralan, pedagohiya ang siyang nagiging 

batayan upang mabatid ang nalalaman/nalaman ng isang mag-aaral (Johnson, 1998, p. 

181). Ang bawat paaralan ay may kani-kanyang kulturang kinakatigan at binubuo. Ganito 

naman talaga ang pagpapaliwang halimbawa ni Pierre Bordieu (1977, p. 488) na ang 

kultura ay nabubuo at umiiral sa iba’t ibang katangian, porma, at pangangailangan. Hindi 

exceptional ang ganitong paglalapat maging sa paaralan. Batay sa pangangailangan at 

daloy ng kanilang kapaligiran ang paggalaw at pag-iral ng kulturang pedagohikal. Sa 

usaping ito, tanging sektor ng kaguruan lamang ang may kapasidad na maunawaan at 

maramdaman ang kulturang umiiral. Bukod sa dahilang nababantad sila sa umiiral na 

sistema, mayroon din silang kakayahang umangkop o sumalungat. Sa kabilang banda, 

sila rin ang magtuturo ng kulturang iyon sa kanilng mga mag-aaral. Madalas na itinuturo 

ang kultura sa kung paano ito umiiral sa loob at labas ng paaralan, komunidad, at tahanan 

(Ladson-Billings, 1998, p. 261; Smith-Maddox, 1998, p. 306) ngunit ang pagtuturo’y 

indirekta na mababakas lamang sa paraan ng pedagohiya. Hindi kailangang direkta ang 

pagtuturo sa umiiral na kultura dahil bukod sa hindi ito gaanong mauunawaan ng mga 
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mag-aaral, malalim na itong salik ng kultura na hindi maaarok ng kanilang pag-unawa at 

interes, liban na lamang kung papasukin nila ang propesyon ng pagtuturo sa hinaharap. 

Kung ilalapat ang ganitong pagtatalunton sa kultura ng pedagohiya, mababakas 

din ang kalakarang ito halimbawa sa maykrong salik katulad ng mga nobelang historikal 

na itinuturo sa paaralan. Katulad ng itinatadhana, ang guro ay nagtataglay ng gahum na 

manipulahin at ipaloob ang kanyang pedagohiya batay sa kanilang kinagisnan o 

sinalungat mang kultura. Sa palagay ng mananaliksik na ito, hindi rin tuwirang 

nauunawaan at nakikita ng mga mag-aaral ang ganitong sistema dahil sila ay tagapakinig 

lamang. Kaya’t nagiging biktima ng ganitong kultura ang pagtrato sa pagtuturo ng 

nobelang historikal katulad ng Noli at El Fili sa hayskul.  

Higit sa kinakailangang maging salalayan ng pagliliming ito ang mapanghawang-

landas na pag-aaral ng Marxistang si Raymond Williams. Gamit ang natatangi niyang 

pagpapakahulugan at dibisyon sa kultura, posible itong gawing balangkas kung paano 

tinatrato at nagiging kultura ang pagtuturo ng mga nobelang Noli at El Fili sa hayskul. 

Ayon sa kanyang Marxism and Literature (1977, pp. 121-127), ang kultura ay maaaring 

maging dominante (dominan), natitira (residual), at umuusbong (emergent), batay sa 

panahon at pangangailangan ng isang lipunan. Dahil ang edukasyon ay isang malawak 

na kultura, kung kaya’t posibleng ilapat dito ang komprehensibong pagdadalumat ni 

Williams. Kung gayon, kailangan ding matunton ang konsepto ng hegemonia sa sektor 

ng paaralan na tuwirang nilalangkapan ng pedagohiya. Malaki ang ginagampanan ng 

gahum ng edukasyon dahil nagsisilbi itong aparato ng pagbabago sa sosyopulitikal o 

sosyolohikal na salik ng lipunan (Mayo, 2008, pp. 420-421). Lohikal din na ang bawat 

relasyon at umiinog na salik sa hegemonia ay edukasyonal (Gramsci, 1971, p. 350; 

Entwistle, 1978, p. 23) na ang ibig sabihin, ang mga nosyon ng ideolohiya at panibagong 

paniniwala ay natututuhan lamang sa mga paaralan. Interkonektado ang mahahalagang 

konseptong ito nina Williams at Gramsci sa pagbaybay ng kalagayan ng umiiral na kultura 

lalo pa’t sinususugan ng una ang panukala ng huli na ang hegemonia ay nagtataglay ng 

dominasyon at subordinasyon sa lipunan at kultura (San Juan, 1999, p. 123). Ani San 

Juan: 

…ang pagpapakilala ng teorya ng hegemonya ni Gramsci at ang papel na 

ginampanan ng mga intelektwal sa mga pormasyon ng kultura ay lalong 

lumalalim at umaabot sa kaibuturan ng paglalarawan sa kultura. Kung kaya’t ang 

kultura ngayon ay sinusukuban na ng mga may kapangyarihan (malayang salin) 

(San Juan, 1999, p. 131) 

Karamihan sa mga kultura ay dominante, kung saan mababakas ang lantarang 

dominasyon sa kanyang dimensyon at manipulasyon sa lipunan. Ang ganitong uri ng 

kultura ay naghahari dahil bukod sa malawak ang kanyang sinasaklaw, patuloy pa rin 
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ang kanyang pag-iral sa lipunang hegemoniko. Binanghay din ni Williams ang pag-iral ng 

natitirang kultura (residual culture). Ang pagpapakahulugan sa uring ito ay mababakas 

sa kung paano naimpluwensyahan ng mga lumang kaugalian at paniniwala ang 

modernong panahon (Williams, 1977, pp. 121-127) kahit sabihin pang mayroon o walang 

“malay” ang lipunan hinggil sa eksistens nito. Sa kabila ng mga ganitong uri ng kultura, 

may tumatapat ditong panibagong uri na maaari pa lamang linangin at basagin ang 

tradisyonal na pagtingin sa kultura. Tinatawag itong umuusbong na kultura (emergent 

culture). Sa tinuran ni Williams, may tendensiya na gumawa ng panibagong pagtrato sa 

kultura ang isang grupo ng lipunan o indibidwal man (Williams, 1977, pp. 121-127). Dahil 

sa kanyang pangangailangan, malaki ang kapasidad ng tao na salungatin  ang umiiral 

(Christopher, 2013, p. 5) o dominanteng kultura. Posible na maituring ito kung minsan 

bilang dominante dahil ito ay naging panghalili na o tila isang oposisyon sa umiiral na 

kultura (Moratilla, 2019). Sa kabilang banda, kailangang maunawaan na ang pagtrato sa 

uri ng kulturang ito ay mas reaktibo ang komprontasyon sa dominanteng kultura. Ang 

tensyon ng salungatan ay maaaring magdala sa umuusbong na kultura sa estado ng 

pagiging ganap na dominante. 

Sa mga nabanggit na konsepto at pananaw sa kultura iikot ang aking 

pagtatalunton sa kultura ng pagtuturo at pagkatuto sa dawalang nobelang historikal ni 

Rizal. Bagama’t, higit na bibigyan ng tuon bilang balangkas ang dominante at umuusbong 

na kultura ng pagtuturo at pagkatuto ng dalawang nobela o di kaya’y ang posibeng 

pagsasaliwaan ng dalawang uri. Kung titingnan ang ginawang balangkas (Pigura 1), 

masisipat na umiinog ang pag-aaral sa dalawang nobelang ito sa magkaibang panahon— 

kolonyalismo at post-kolonyalismo. Inilimbag ang Noli noong taong 1887 samantalang 

1891 naman ang El Fili  noong mga panahong naghahari pa rin ang kapangyarihang 

kolonyal. Kaya’t, malinaw ang estado ng mga ito bilang obrang isinulat sa malayong 

nakaraan. Ngunit, aalpas ang pagiging mahalaga rito hanggang sa panahon ng post-

kolonyalismo bilang babasahing nasyonalismo at makabayan na kinakailangang 

maunawaan ng mga kasalukuyang mag-aaral. Mananatiling post-kolonyal ang estado ng 

mga nobelang ito dahil patuloy pa rin itong tinitingnan sa aspektong pulitikal at ideolohikal 

sa halip na isang literatura (Chapman, 2006, p. 7) lamang at binabasa bilang pagbasag 

sa isteryotipikong pagtingin ng mga kolonisador sa mga kolonya bilang imperyor (Ochoa, 

1996, pp. 223-224). 
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Pigura 1 
Paglalapat ng Kultura sa Pedagohiya ng Nobelang Historikal  

Note. Mula kay Tugano (2019).  

Kung gayon, bakit ko itinuturing na maaaring tingnan ang kasalukuyang pagtuturo 

at pag-aaral ng dalawang nobela sa perspektiba ng dominant culture at emergent culture 

ni Williams? Ang dominasyon ng pagpili at pagtuturo sa dalawang nobela ay dulot din ng 

dominanteng pagtingin at pagtrato kay Rizal. Malinaw sa mga pag-aaral ng anumang 

disiplina, ang pagsasainstitusyon sa isang bagay, ideya, at personalidad ay isang bahagi 

ng hegemonya ng mga dominanteng sektor ng lipunan (Selznick, 1996, p. 271; March at 

Olsen, 1984, p. 738; Pedersen, 2002, pp. 683-684). Sa institusyonalisasyon ng kanyang 

dalawang nobela, malinaw na dominante ang pagmumulat sa mga mag-aaral ng diwa ng 

kabayanihan at nasyonalismo ni Rizal. Nang isinusulong pa lamang ang panukalang 

batas noong dekada ‘50, mababakas na ang pagiging dominante ng mga nobela ni Rizal. 

Sa Panukalang Batas blg. 5561 na inihain ni Jacobo Gonzales, ipinahayag:   

Isinasaad ng batas na ito ang sapilitang pagpapabasa ng mga nobela ni Jose Rizal, 

ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo sa orihinal o walang putol na bersyon sa 

Ingles [sic] at pambansang wika, sa lahat ng mga paaralan, kolehiyo at pamantasan, 

publiko o pribado. Pinili ng batas na ito ang mga nabanggit na nobela ni Rizal 

sapagka’t siya ang pinakadakilang bayani ng ating lahi, apostol ng nasyonalismong 

Pilipino, ang pinakadakilang Malayo na nabuhay, pandaigdig na henyo at bayani ng 

sangkatauhan. Pinili namin ang mga nobelang ito ni Rizal sapagka’t sa mga 

pahina nito makikita natin ang ating mga sarili– ang ating mga kamalian, ang ating 

lakas, ang ating mga katangian at ganoon din ang ating mga kahinaan at mga bisyo. 

Sa pagkakaroon ng kaalaman sa mga bagay na ito mula sa mga pahina ng mga 
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nobelang ito, tayo ay magigising at maihahanda natin ang ating mga sarili upang 

magtiis na siyang magiging daan upang tayo ay huwag umasa sa iba, magkaroon 

ng paggalang sa ating mga sarili at maging tunay na maligaya. Ang dalawang 

nobelang ito ay salamin ng buhay ng ating bansa, ngayon at noong panahon ni 

Rizal. Ang nagbago lamang ay ang petsa at pangalan ng mga tauhan (salin nina 

Rosales at Coloma, 2005, pp. 3-4) 

Kung papansinin, tila baga walang ibang nobela noong mga panahong iyon na 

katulad sa mga obra ni Rizal na nagsusulong ng malawak na diwa ng nasyonalismo. Ito 

marahil ang humubog sa kultura ng pedagohiya ng mga nobelang historikal pagkatapos 

ipasa ang nasabing batas. Hindi nakapagtataka kung bakit naging ganito ang diskurso 

ng mga paaralan kung paano tratuhin si Rizal at kanyang mga nobela. Dekada ‘50 nang 

ipasa ang batas. Maraming sumulpot na mga babasahin noong sumunod na taon lalo na 

noong dekada ‘60 hanggang ‘80 (Gagelonia, 1965, pp. 96-141; Capino et al., 1977, p. 

154; at Corpuz et al., 1988) at mapapansin na halos lahat ay konsistent ang dominanteng 

layunin ng pag-aaral sa mga isinulat ni Rizal bilang magandang halimbawa ng obrang 

magpapabago sa lipunan noong mga panahong iyon at sa mga darating pa. Kung lilimiin, 

isang retorika ang pagtrato sa mga nobela ni Rizal noong mga panahong nabanggit. 

Nagpatuloy ang ganitong kalakaran hanggang sa pagpasok ng dekada ‘90. Madalas pa 

ring ikinukulong ang diskurso sa nilalaman at tunguhin ng mga nobela sa mas angkop at 

praktikal na paraan. Kinakailangang matutuhan ang literal na nilalaman ng nobela nang 

hindi pinagdududahan ang may-akda nito. Lumalabas na isinasantabi at binabalewala 

lamang ang ilang negatibong implikasyon na maaaring ipukol sa nobela ni Rizal. Purong 

positibo at dogmatiko ang nagiging lapit sa pagbabasa ng mga nobela. Nang kami’y nasa 

Canberra, Australia ni Dr. Corazon San Juan, dating Dekana ng Kolehiyo ng Wika sa 

Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas, naikuwento niya sa akin ang pagtuturo ng 

dalawang nobela ni Rizal sa hayskul noong dekada ‘90: 

…binabasa lang ang nobela base sa kung ano’ng available na aklat at madali ang 

salin na nauunawaan ng mga bata. Bawal magbigay ng maling interpretasyon ang 

mga guro dahil baka mali, kawawa naman sila. Ni hindi mo nga pwedeng i-kritik si 

Rizal at ilang mga gawa niya baka maimpluwensiyahan ang mga bata… mag-iba 

pa ang pananaw nila doon. Saka, ipamulat dapat sa mga estudyante ang 

magandang ginawa ni Rizal bilang ehemplo, saka mga highschool pa lang sila hindi 

dapat kritikal paliwanag mo (San Juan, 2016) 

Diniyos si Rizal sa klase noong mga panahong iyon. Hindi pa rin naman namatay 

ang pag-Diyos kay Rizal hanggang sa ngayon. Sinabi ni Mon Karlo Mangaran sa kanyang 

sanaysay (2011), na may mga kasamahang guro siya na sinibak sa paaralan dahil 

tinalakay sa malalim at kritikal na pamamaraan ang mga nobela ni Rizal (p. 39). 

Pinaratangang mga radikal sapagkat sa ganoong uri ng pagtuturo. Paano na lang ba 
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talaga ituturo si Rizal at mga nobela niya? Sakyan na lamang ang kinaugalian at patuloy 

na ituro ang ilang kabuladasan ng kanyang mga akda? Gayumpaman, may dalawang 

bagay akong naoobserbahan sa dominanteng kultura ng pagtuturo ng nobela sa 

kalagitnaan at huling bahagi ng dantaon 20. Una, bukod sa lutang ang retorikal na 

pagtrato, pinadadali ang pag-unawa sa mga nobela gamit ang pinadaling salin na mas 

maiintindihan ng mga mag-aaral. May implikasyon ang hindi tapat at pagkakatay ng mga 

salin. Katulad ng nabanggit na, naipaliwanag na ito ni Almario. Aniya, sa ngalan ng 

layuning pang-edukasyon ang ilang salin ng nobela (madaling pagsasalin) ay birtud pa 

nga sa halip na ituring na krimen ang pagsasalin sa mas mauunawaang paraan (Almario, 

2008, p. 4). Mas mahalaga sa ibang guro na maging madali ang pagbabasa sa hindi 

nauunawaang orihinal. Kung tutuusin, wala namang perpekto at tapat na pagsasalin at 

dito ko naaalala ang sinabi ni Ramon “Bomen” Guillermo (2009) na kung gusto nating 

maunawaan ang mga sulating naisulat sa mga banyagang wika, mas mabuting aralin at 

magpakadalubhasa sa ganoong wika at ikaw mismo ang magsalin at magbigay ng sarili 

mong interpretasyon. 

Ang pangalawang obserbasyon sa dominanteng kultura sa nobela ay iinog yaon 

sa kawalan o lisyang kakulangan ng ilang kaguruan at mga mag-aaral ng kritikal na 

perspektiba sa mga nobela. Limitado ang pagbibigay ng kritikal na obserbasyon tungkol 

dito. Kung tutuusin, ang kritisismo ay siyang unang pinagyayabong sa pagbabasa ng mga 

nobela. Ngunit, kailangan ding mabasa nang may kawastuan ang mga sulatin para 

malapatan ng angkop at maayos na kritisismo (Almario, 2014, p. 1). Kailangan ding 

isaisip ang pagpapayabong sa kritikal na pedagohiya bilang malalim na diskurso sa 

nagtatalabang edukasyon at kultura. Mahalaga ang critical pedagogy upang mabatid ang 

kahihinatnan sa oras na inihugpong ang mga kritikal na teorya (madalas umuugat din sa 

kaalaman ng agham panlipunan) sa edukasyon na nasa sistematikong paraan (Freire, 

1985; Kincheloe at Steinburg, 1997, p. 24). Katulad nito,  ang nobela ay kailangang 

unawain sa paraang kritikal. Hindi lamang ito usapin ng pagbabasa ng mga mag-aaral 

ngunit kinakailangan din niyang mabatid kung bakit mainam ang malalim na pag-aaral 

dito. Hindi rin ito simpleng pagbabasa ng teksto ngunit kaakibat din dapat ang 

pagtugaygay sa kung ano ang impak nito sa mundo (Giroux, 1985, p. 22). Gayundin dapat 

ang mamayani sa panig ng mga guro. Hindi rin ito usapin lamang ng kung paano 

maipapasa ng mga guro ang kaalaman sa kanilang mga mag-aaral ngunit kailangan din 

nilang masumpungan kung anong mga kaalaman ba ang katanggap-tanggap (Moratilla, 

2012, p. 163) para sa mga mag-aaral na yayanig sa kanilang kritikal na pag-unawa sa 

mga konteksto at konseptong umiiral halimbawa sa dalawang nobela ni Rizal. 
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Itong Siglo: Pagtindig sa Dominasyon ng Mga Nobelang Historikal 

Sa pagpasok ng dantaon 21, isa sa mga malaking hamon ng edukasyon sa 

Pilipinas ay ipaunawa ang mga nobelang historikal sa mga tinatawag na Generation Z. 

Ang pagbabasa ng mga nobela ni Rizal ay nagpasalin-salin na rin sa mga henerasyon 

ng Pilipino. Kung lilimiin, ang mga tinatawag na Generation X ang unang pormal na 

nabantad sa pag-aaral ng mga nobela ni Rizal. Sila ang mga isinilang sa pagitan ng mga 

taong 1960 hanggang sa maagang bahagi ng 1980. Tumawid pa rin ang impak ng mga 

nobela sa tinatawag na millenials o mga ipinanganak pagkatapos ng dekada 1980, 

kalagitnaan ng dekada 1990, at maagang bahagi ng dekada 2000. Ang pagsilang ng mga 

Generation Z noong mga kalagitnaan ng dekada ‘90 at dekada 2000 ay maituturing bilang 

maalam sa teknolohiya. Magkakaroon ng tendensiya na maging irasyonal na ang 

kanilang pagtrato sa pagbabasa at mga diskusyon (Coupland, 1991; Low at Chaudhry, 

2009, p. 201). Ito ang dahilan kung bakit ko binibigyan ng diin ang partikular na 

henerasyon na ito dahil bukod sa panahon nila ngayon, nais kong tuntunin ang kalagayan 

ng kanilang pagtingin sa mga nobela ni Rizal. 

Upang tuntunin ang preliminaryong kalagayan nito, sumangguni ako sa nilalaman 

ng gabay pangkurikulum na inilabas ng Departamento ng Edukasyon noong 2016 sa 

pagtuturo ng Noli sa Baitang 9 at El Fili naman sa baitang 10. Sa ikadadali ng 

pagbabanghay, gumawa at hinati ko sa anim na salik (Talahanayan 1) ang 

pagbabalangkas. Makikita sa panimulang tema na tila umaangkla ang kaalaman sa 

perspektiba at kamalayan tungo sa labas. Ang mga temang “Noli Me Tangere sa Puso 

ng mga Asyano” at “El Filibusterismo sa Nagbabagong Daigdig” (DepEd, 2016a, p. 172; 

DepEd, 2016b, p. 183) ay tila pumupukol sa pagnanasang iugnay ito sa antas ng 

kamalayan tungo sa globalisasyon. Bago tuwirang talakayin ang Noli, inaaral muna sa 

Baitang 9 ang mga panitikan sa Timog Silangang Asya, Silangang Asya, at Kanlurang 

Asya na madalas ay nasa anyo ng mga maiikling kwento, nobela, tula, sanaysay, dula 

(DepEd, 2016a, p. 166), tanka, haiku, pabula (DepEd, 2016a, p. 168), elehiya, alamat, at 

epiko (DepEd, 2016a, p. 170).  
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Talahanayan 1 
Tema para sa Pagtuturo ng Noli at El Fili Ayon sa Opisyal na Curricululum Guide ng DepEd 

Note. Ibinuod ng may-akda batay sa curriculum guide ng DepEd. 

Samantala, gayundin ang tunguhin ng El Fili na umiinog naman ang unang tatlong 

markahan sa pagbabanghay ng mga banyagang panitikan sa Mediteranyo, Europa, at 

Aprika, at Persya sa anyo ng mitolohiya, parabula, sanaysay, epiko, maikling kwento, 

isang kabanata ng nobela (DepEd, 2016b, p. 175), tula, dula (DepEd, 2016b, p. 178), at 

anekdota (DepEd, 2016b, p. 181). Bagama’t ang pamantayan ng nilalaman ng kurikulum 

ukol dito ay upang ipaunawa ang isang obra maestrang pampanitikan ng Pilipinas 

(DepEd, 2016a, p. 172; DepEd, 2016b, p. 183) ngunit tila taliwas ito sa ipinapakita ng 

kabuuan. Bukod sa komprehensibo  at paktuwal  ang pagtalakay sa panitikang dayuhan, 

ang dapat at tunay na maging bida sa talakayan ay nailagay sa huling markahan, na 

dapat maipaunawa sa mga mag-aaral sa loob lamang ng sampung linggo (DepEd, 

2016a, pp. 172-173; DepEd, 2016b, pp. 183-186). Sa pagtatapos ng markahan, nagiging 

pamantayan ng kanilang pagganap ang pagpapalabas ng movie trailer at mga 

dokumentaryo na tumutuon sa mga pili at natatanging tauhan at paglalapat ng solusyon 

sa kasalukuyang suliranin. Angkop din naman ang ganoong metodo sapagkat 

nananatiling buhay hanggang sa ngayon ang ilang tauhan ng nobela (i.e. baliw na si Sisa, 

mapanamantalang si Damaso, mga batang sina Crispin at Basilio, at iba pa) (Barcelona, 

2011, p. 9; Malabanan, 2011, p. 36). Anupaman, ang uri ng pagkatuto ay hinati-hati sa 

iba’t ibang domain katulad ng kinakailangang maunawaaan ng mga mag-aaral ang teksto 

batay sa kanilang mga narinig at binasa; paglilinang ng talasalitaan; panonood ng mga 

palabas na tila nilalayon pa ngang ikumpara ito sa mga kasalukuyang telenobela; 

pagsasalita katulad ng monologo; pagsusulat; pagtuon din sa wika at gramatika; at ilang 

estratehiya na dapat gampanan ng mga guro. 

Itinadhana ng kurikulum na ito ang mga dapat gawin ng kaguruan at dapat 

matutuhan ng mga mag-aaral. Ang kurikulum, liban sa pagiging kaligiran ng mga 

paaralan, ito rin ang nagiging batayan ng kahihinatnan ng mga mag-aaral (Mendoza at 

Nakayama, 2003, p. 13) sa oras na matapos nila/umangat sila sa mas mataas na baitang. 

Salamin ito kung naging angkop ba ang pagtrato ng kurikulum sa kanilang pagkatuto. 
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Mahigpit at sistematiko ang mandato ng kurikulum sa pagtuturo ng mga nobela ni 

Rizal. Kaya’t maituturing ito bilang sentro ng pagiging dominante sa antas ng edukasyon. 

Sa ganang akin, umiinog pa rin ang ganitong pagtrato sa dominanteng kultura (Williams, 

1977, pp. 121-127) sa tendensiya nitong maghari sa pang-araw-araw na pamumuhay ng 

mga guro at mag-aaral. Posible na may makaligtaan at hindi maisaalang-alang sa oras 

na magpakahon tayo sa itinatadhana ng kurikulum. Gumanap nang malaki ang powerful 

knowledge (Young, 2014, p. 8; Harland at Wald, 2018, w.p) bilang alternatibong pagtrato 

na makakaalpas sa itinatadhana ng kurikulum. Nilalayon nitong pumalugar sa estado ng 

espesyalisasyon upang magkaroon ng pokus. Malinaw ang katwiran na may mas malalim 

na kaalaman sa bawat disiplina na higit pa sa idinidikta ng kurikulum sa oras na dalumatin 

ang ganoong uri ng kaalaman. Kaya’t malaki ang kaibahan ng pedagohiya at kurikulum. 

Nagsisilbing gabay lamang ang kurikulum alinsunod sa itinatadhana ng pangangailangan 

ng lipunan at paaralan samantalang ang pedagohiya ay isang susi kung paano itrato ng 

mga guro ang nilalaman ng kurikulum (Young, 2018, p. 8). Ngunit ito ba ang nangyayari 

sa realidad?  

Dahil isang mandato at dominanteng salik ang pagdidikta ng kurikulum sa mga 

nobelang ito, tila lumalabas ang ideolohikal na katangian nito. Binigyan ng 

pagkakakilanlan ang ganitong estruktura bilang hidden curriculum dahil ginagamit na 

instrumento kung minsan ang kurikulum sa pagkontrol ng takbo at kaisipan ng lipunan 

(social ordering) (Apple, 1976, p. 209) at bilang indirektang aparato tungo sa pulitikal na 

interes (Carlson, 1992; Pinar et al., 1995, pp. 243-244). Sa ilang mga kaso, kahit sabihin 

pang may mga guro na nagtatangkang kumawala sa ganoong parametro at nagnanais 

na ituro ang mas angkop at mas makabuluhan ayon sa kanilang palagay (Davies, 2007, 

p. 53), napipilitan silang pumailalim na lamang sa sistema ng kurikulum dahit ito ay 

idinikta na at mandatoryo. Lehitimo ito dahil kompleks ang paaralan bilang isang 

institusyon. Ibig sabihin, liban sa taglay nito ang katangian bilang isa sa mga 

kumakatawan ng estrukturang panlipunan, nagagawa nitong maging dominante at 

magkaroon ng akses o kontrol, ayon sa kanyang kakayahang gawin ito 

(Bergenhenegowen, 1979, p. 374). 

Paglalarawan sa Umiiral na Pagtrato sa Mga Nobela ni Rizal 

Upang subukin ang posibleng katotohanan hinggil sa pagtuturo at pagkatuto sa 

mga nobela ni Rizal sa kasalukuyang panahon, nagsagawa ako ng mga paraan nang sa 

gayo’y mabigyan ng dyastipikasyon at balidasyon ang mga binabanggit sa naunang 

bahagi. Kinakailangan itong gawin upang malimi, gamit ang mga kredibleng datos, ang 

kalagayan ng mga nobela ni Rizal sa ilang paaralan. 

Gumamit ako ng dalawang paraan para makakuha ng mga datos para sa paksa. 

Sa panig ng mga guro na nagtuturo ng dalawang nobela ni Rizal, mainam ang self-
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administered survey na kinalalakipan ng mga katanungan na may kinalaman sa 

pedagohiya o metodo ng kanilang pagtuturo, pansariling pananaw, at ebalwasyon, at ilan 

pang mga kaugnay na salik. Ang mga kalahok ay nagmula sa Lungsod  Marikina, Metro 

Manila. Nagsagawa  ng sarbey noong Abril 24-27, 2019. Pinili ang mga respondent gamit 

ang random sampling. Suma total, nakalikom ng anim (6) na respondent mula sa publiko 

at pribadong paaralan. Bilang bahagi ng etikal na pananaliksik, hindi ipapakilala ang 

identidad ng mga guro. Sa halip, sa kabuuang daloy ng talakayang ito, makikilala sila 

batay sa kanilang kasarian, edad, at uri ng paaralang pinagtuturuan ngayon (pribado man 

o publiko). Kung gayon, ang mga respondente ay sina [L, 37, PB], [B, 39, PB], [B1, 24, 

PB], B2, 24, PB], [L, 23, PR], at [L, 26, PB]. Sa anim na respondente, apat (4) ay nagtuturo 

sa malalaking publikong paaralan sa Marikina; isang (1) hindi sektaryan na pribadong 

paaralan; at isang (1) paaralang pang-agham. Sinagutan nila ang sarbey ayon sa 

kanilang konsent at nalalaman.  

Samantala, higit pang kailangang malaman ang sitwasyon ng pagkatuto sa mga 

nobela. Kaya’t pumili ng mga mag-aaral batay sa mga sumusunod: Una, kinakailangang 

sila ay sumailalim na o napagdaanan na ang Noli at El Fili bilang mga asignatura. 

Bagama’t may mga respondent na estudyante sa kolehiyo, naging batayan na dapat hindi 

pa nila nakukuha ang kursong tungkol sa Buhay at Mga Sinulat ni Rizal. Bilang inisyal na 

pagkuha ng mga respondente, nagpatulong ako sa tinatawag na gatekeeper. Sila ang 

mga taong may direktang kaugnayan, malapit, o kaibigan ng mga potensyal na 

respondent (Bogdan at Taylor, 1975, p. 32; Neuman, 2004, p. 273; Lavrakas, 2008; 

McFadyen at Rankin, 2016, p. 83). Wala akong anumang akses sa mga senior high 

school na naging bahagi ng pag-aaral. Hindi katulad ng naging pagtrato  sa kaguruan, 

hindi angkop para sa kanila ang sumailalim sa isang sarbey dahil may tendensiya na 

hindi nila ito seryosohin. Kaya’t sa halip, ginamit ang  focus group discussion (FGD) sa 

kanilang panig. Mas higit pa, kinakailangang protektahan ang kanilang identidad dahil 

ang ilan sa kanila ay menor de edad pa lamang. Naisagawa ang FGD noong Mayo 3, 

2019 at natapos ang 21-pahinang verbatim transcription noong Mayo 5, 2019. Mula doo’y 

naganap ang coding para matukoy ang kanilang pagkatuto sa mga nobela ni Rizal. Ang 

pitong (7) respondent ay sinadyang hindi banggitin ang kanilang paaralang 

kinabibilangan upang maging kompidensyal. Mula sa pitong respondent, tatlo (3) ang 

nagmula sa  pribadong paaralang sektaryan; dalawa (2) mula sa hindi sektaryan na 

pribadong paaralan; at dalawa (2) rin ang nagmula sa publikong paaralan ng Marikina. 

Ang ilan sa kanila ay hindi rin magkakakilala. Sa kabuuan ng pag-aaral na ito, ipapakilala 

sila batay sa kanilang kasarian, edad, at uri ng paaralang pinasukan noong kinukuha nila 

ang Noli at El Fili. Bilang anonimidad, makikilala sila rito bilang sina [L, 18, PR], [B, 19, 

PB], [L1, 19, PR], [L2, 19, PR], [B, 17, PR], [B, 15, PR], at [L, 16, PB].  
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Kultura ng Pagtuturo sa Mga Nobela ni Rizal 

Sa isinagawang pag-aaral, lumilitaw ang tatlong tampok na tema o katangian na 

dumadaloy sa pagtuturo ng mga respondente. Una, ang kanilang metodo o pedagohiya 

ng pagtuturo sa mga nobela. Ikalawa, ang mga suliraning kinahaharap nila na 

kinapapalooban ng sanga-sanga pang mga salik. Panghuli, ang nakikita nilang paraan 

sa mas malawig pang pag-unawa sa mga nobela ni Rizal. 

Ideyal ang pagtuturo ng mga nobela kung ito ay naiaangkop sa tamang pagtrato. 

Sa mga naunang pag-aaral (Harper, 1988, p. 403; Roberts, 2018; Meng et al., 2019), 

kaakibat ng maayos na pagtuturo sa mga nobela ay pumapaloob kung paano ito 

ipapakilala sa mga mag-aaral. Sa simpleng pagbibigay ng kaligiran tungkol dito; 

pagmumulat kung bakit ito kailangang aralin; at ano ang mga posibleng impak nito sa 

lipunan– ay maituturing nang angkop na metodo. Kahit sabihin na magkakaiba ang 

naging trato ng mga guro rito, masusumpungan pa rin ang kanilang tradisyonal at palasak 

na metodo sa pagtuturo ng mga nobelang historikal. Anila:  

Ang K to 12 Curriculum ay nakatuon sa tinatawag na Learner Centered na dulog 

kung kaya’t binusog sa mga pangkatan, gayundin sa indibidwal na gawain ang 

pagtuturo ng Noli (B1, 24, PB) 

Ang ilan sa mga aktibidades na ibinigay/ginamit ay nakabatay sa curriculum 

guide na ibinigay ng DepEd (B2, 24, PB) 

Malinaw na mahigpit ang kanilang pagtuon sa itinatadhana ng kurikulum sa 

pagsagawa ng kanilang mga aktibidad sa mga mag-aaral. Kung babalikan ang gabay 

pangkurikulum ng mga nobela, ganito ang mahigpit na panuntunan sa pagbubuo ng mga 

panukat na metodo sa mga mag-aaral. Ito ang dahilan kung bakit hindi naiiwasan ang tila 

talamak na ganitong mga gawain. May ilang guro na nagsasabing mas epektibo pa rin 

ang mga tradisyonal na gawain at pagsasanay:  

Mas pinipili ko pa ring maging tradisyonal gaya ng pagbabasa nito ng kabanata (sic) 

at mas pagiging akademiko kaysa sa nakalilibang gaya ng pagsusuri sa implikasyon 

na ipinapakita ng Noli at El Fili sa kanyang panahon at kaugnay na mga pangyayari 

sa kasalukuyan… hindi sapat na malaman lamang ng bata ang buod ng nobela 

bagkus manamnam ang bawat tagpo nang makita ang kabuuang larawan (L, 26, 

PB) 

Madalas na nakatuon ang mga pedagohiya sa pagbabasa ng mga teksto na 

hinahaluan ng iba pang mga estratehiya katulad ng panonood ng pelikula. Malinaw na 

itong ipinaliwanag sa isang pag-aaral (Rodwell, 2010, w.p). Ayon sa kaguruang 

kumakatig sa ganitong uri ng metodo: 
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Maliban sa nakasanayan na mga gawain tulad ng talasalitaan, mga pagganyak, 

pagpapabasa, at iba pang mga estratehiya… pinakamabisa ay pagpapanood ng 

pelikula at pagpapagawa ng dula-dulaan (L, 37, PB) 

Paunang pagbabasa sa kabanata ng Noli at El Fili, panonood gamit ang 

multimedia, mga palabunutang tanong at sagot, at pangkatang gawain para sa 

pangyayari (B, 39, PB) 

Malayang talakayan, pangkatang gawain, at pagsusuri. Ang mga 

metodolohiyang ginamit sa pagtuturo ay nagbibigay kalayaan sa mga mag-aaral na 

mas lalong mag-isip, magtanong, at magsaliksik sa mga bahagi ng nobela (B2, 24, 

PB) 

Ang mga naunang pahayag ay mula sa boses ng mga guro sa publikong paaralan. 

Malinaw ang kanilang pagtrato ay may tuon sa pagbabasa at pag-unawa ng mga teksto. 

Sa kaso naman ng isang pribadong guro, nagpapabasa rin siya ngunit sa paraan ng top-

down dahil mabisa rin ito sa pagpoproseso ng nilalaman at kahulugan (Calfee at Drum, 

1978, p. 190; Abraham, 2000, p. 6). Ang nakakatuwa pa rito, siya lamang ang bukod-

tanging nakapansin sa iisang suliranin na hindi madalas nakikita. Aniya:  

Madalas ko ginagamit ang top down method para matukoy ko kung ano na ang 

kabuuang kaalaman ng mga mag-aaral sa nobela… basehan kung gaano na 

kalalim ang pagkakaunawa nila sa nobela lalong lalo na na hindi ako ang naging 

guro nila noon… (L, 23, PR) 

Ang tinutukoy na suliranin sa huling pahayag sa itaas ay ang pagpapalit-palit ng 

mga guro sa dalawang nobela. Madalas itong napapansin ng mga mag-aaral 

(papalawigin sa susunod na bahagi) ngunit hindi ng mga guro (kanilang sarili). Malaki 

ang kinalaman kung hindi parehong guro ang magtuturo sa sikwel ng nobela dahil 

magkaiba sila ng perspektiba at pundasyon hinggil dito.  

Mas nakalulunos pa kumpara rito ang iba pang suliranin na kinahaharap ng ilang 

guro. Ang realidad ng mga kaugnay na problema ay may kinalaman sa oras, 

mapagkukuhanang batis, at sapat na kaalaman at pagsasanay. Una, bakit oras? Ang 

ikinagagalit ko sa sistema kung paano itrato ang nobela ay tila kailangan lamang na 

maitawid o mairaos sa ngalan ng kurikulum at mandato ng batas. Ang pag-aaral sa 

nobela ay tumatagal lamang ng sampung linggo (DepEd, 2016a, pp. 172-173; DepEd, 

2016b, pp. 183-186) at ito ay nasa huling markahan pa. Hindi sapat kung halimbawa ay 

yaong mga madalas na batayang aklat ang gagamitin sa talakayan (De Vera et al., 2006; 

Garcia, 2009; Abueg at Sayas, 2010; Ongoco, 2010) dahil bukod sa marami ang 
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kabanata lalo na ang Noli, mahaba ang nilalaman. Kung sa bagay, ang mismong 

kurikulum na nga ang nagmando na ituro na lamang ang mahahalagang tauhan at 

pangyayari. Sinusugan ito ng isang guro: 

Sa kasalukuyan, ang batayan na lamang ng pagtuturo ng Noli sa K to 12 ay mga 

mahahalagang tauhan. Hindi na kailangan ang pagtuturo ng kabuuang pangyayari 

or by kabanata (B, 39, PB) 

Kung lilimiin ang halos lahat ng mga respondenteng guro, wala ni isa sa kanila ang 

nakatapos na talakayin ang nobelang Noli. Malimit na nagiging dahilan ay kakapusan sa 

oras. May tendensiya na madaliin talaga ang pagtuturo sa mga ito at makaligtaan ang 

mga potensyal at mahahalagang impormasyon na dapat malaman [powerful knowledge 

(Young, 2014, p. 8; Harland at Wald, 2018, w.p)]. Ganito ang mga pahayag: 

Hindi ito natapos sa kadahilanang tinatalakay ito sa huling quarter ng taon, 

aralan ay 2-3 buwan lamang ito natatalakay, mahirap itong matapos (L, 37, PB) 

Hindi, kinulang ng panahon (B1, 24, PB) 

Mahigit dalawang buwan (ang pagtuturo), hindi ko ito natapos dahil sa 

kakulangan ng oras/araw sa pagtuturo nito… bukod sa ikaapat na markahan 

lamang ang nakalaang kwarter… (B2, 24, PB) 

  Mayroon akong 3 buwan para ituro ang nobela… hindi rin namin natapos 

ang nobela (L, 23, PR) 

Hindi katulad ng Noli, mabilis natapos ng ilan ang El Fili dahil mas maikli nito at 

ipinaliliwanag na lamang sa pamamagitan ng mga multimedia at iba pang mga aktibidad. 

Ang mga naging pahayag sa itaas ay malinaw na nagsasabing hindi naituturo nang 

maayos ang nobela dahil kinukulang ang guro sa oras. Kung tatasahin, isang 

kontradiksyon na sa kabila na pinaiikli ng kurikulum ang pagtuturo ng nobela, hindi pa rin 

ito natatapos. Mahalagang tingnan din na isang problema kung mayroon bang sapat na 

training ang mga guro para ituro ito. Sa pitong respondenteng guro, iisa lamang ang 

nakadalo na sa seminar kaugnay ng pagtuturo kay Rizal. Marami sa kanila ang nagsabing 

walang oras at ang iba pa ay naghihintay lamang ng mga libreng palihan. Kung mayroon 

man, tila puro sa pedagohiya ang tema ng mga seminar at tila rin nalilimitahan ang sa 

nilalaman. Sabi ng isang guro: “Tungkol iyon sa pagtuturo ng panitikan, nagkaroon ng 

dagdag na kaalaman/estratehiya na maaaring gamitin sa pagtuturo (B2, 24, PB).” 

Hindi maitatatwa na mahalaga ang pagdalo sa mga palihan at seminar. Bukod sa 

nakapagpapatibay ito ng pundasyon at pilosopiya sa pagtuturo (Soares, 1998, p. 217), 

makapagbibigay ito ng pagkakataon sa kanila na pansinin ang pagkukulang at maling 
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hakbang ng kurikulum sa edukasyon (Shechtman et al., 2005, p. 145) na magdadala sa 

kanila upang makapaghain ng solusyon (Essien et al., 2016, p. 32), upang hindi sila 

maging pasibong guro na tagatanggap lamang ng idiniktang kaalaman ng nasa itaas. 

May karapatan silang umalpas at maghain ng alternatibong solusyon. Sa ibang panig ng 

mundo, malaking isyu ang hindi pagdalo sa mga seminar ng mga guro dahil 

nakakaapekto ito sa pagtuturo (Hornburger, 1977, pp. 425-426) lalo na sa nilalaman. 

Bakit walang nadadaluhang seminar ang mga guro sa kabila na nagkalat ang mga libreng 

seminar, lektura, at pora? Hindi ba’t trabaho ito ng isang institusyon na bigyan ang 

kanyang mga guro ng sapat na pagsasanay na may kaugnayan sa kanilang sabjek? Kung 

sabagay, minsan nang nasabi sa akin ng kaibigang nagtuturo sa hayskul na hindi basta-

basta pinapayagan ang mga guro na dumalo sa mga seminar. Sabihin pa, pahirapan. 

Minsa’y bumuo ang ako ng isang libreng pambansang kumperensya tungkol sa metodo 

ng Kasaysayan at Historiograpiya. Dinaluhan ito ng mga tagaibang lalawigan ngunit hindi 

ng mga dapat “mas” makabatid nito. Dahilan nila’y hindi sila napayagan o wala namang 

kaugnayan sa kanilang itinuturo ang paksa. Sa kabilang banda, binigyan ng katwiran 

halimbawa ng isang guro na kahit hindi siya dumadalo sa mga seminar, nakakatulong 

naman ang mga babasahin: 

Wala pa akong nadaluhang pagsasanay o seminar na may kaugnayan kay Rizal. 

Gayunpaman, naging malaking tulong sa akin ang ilang babasahin namin sa MA 

(kanyang kurso) gaya ng Pantayong Pananaw ni Zeus Salazar upang maunawaan 

nang higit ang layunin ni Rizal sa kaniyang  mga nobela… nakatulong din  ang 

babasahin ni (sic) Adorno at Horkheimer, Foucault (sic) at iba pang banyagang 

sosyologo sa pagpapalawak ng pang-unawa ko sa paggamit kay Rizal lalo na sa 

edukasyon (L, 26, PB) 

Ang pahayag sa itaas ay mula sa isang guro na nag-aaral sa gradwadong lebel at 

nabibigyan ng pagkakataong magkaroon ng mga babasahin. Ngunit, paano naman ang 

kinahihinatnan ng wala o hindi pa nagpapatuloy sa pag-aaral? Minsan na rin itong 

nabanggit ng isa pang kaibigang nagtuturo sa hayskul. Ninais niyang mag-aral ng M.A. 

Araling Pilipino sa U.P. Diliman ngunit hindi siya pinapayagan o hindi sinasang-ayunan 

ng kanyang supervisor dahil walang kaugnayan sa kanyang itinuturo ang ninanais niyang 

kurso sa paaralang gradwado. Kung sa gayon, isa pa sa mga suliranin na kinahaharap 

ngayon ng pagtuturo sa mga nobela ay kawalan o kakulangan ng mga babasahin. Sinabi 

ng isang guro na:  “Paghahanap ng mga dagdag na sanggunian at pag-babasa/ pag-

aaral lalong-lalo na sa mga pampublikong paaralan, walang available books (B2, 24, 

PB).” 

Isang seryosong usapin ang maging kulang o kahirapan sa paghahanap ng mga 

batis tungkol sa nobela. Ni hindi nga nakalagay sa gabay pangkurikulum ang mga 

suggested readings na masasangguni ng mga guro at mag-aaral. Marami sa aking mga 
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naging engkuwentro sa ilang mga kaibigan at kakilalang guro sa hayskul, hindi nila batid 

ang malalaking repositoryo ng mga dyornal katulad ng Jstor, Taylor & Francis, Elsevier, 

at marami pang iba. Anila, hindi aksesibol ang lahat sapagkat may bayad. Kung kaya’t 

ipinakilala ko rin sa kanila ang Scihub upang mabuksan ang lahat ng mga magagandang 

babasahin nang libre. Isa rin ito sa napansin ng mga estudyante (matatalakay sa susunod 

na bahagi) na kawalan ng pagkakaisa kung anong libro ang magiging batayan. Paano 

kaya kung napunta sa kanila ang hindi mapagkakatiwalaang mga salin ng nobela na 

katulad ng binabanggit ni Almario? (2008, p. 3). Napansin ko sa gabay pangkurikulum ng 

DepEd sa nobela at Filipino sa Baitang 9 at 10, nakasipi roon ang bahay-dagitab kung 

saan maaaring tingnan ang mga babasahin. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang 

babasahin ng kanilang Learning Resource Portal sa El Filibusterismo samantalang iisang 

dokumento lamang ang nasa Noli Me Tangere at namali pa dahil Florante at Laura ang 

nakasipi rito. Inulan ng mga tanong at hinaing ng ilang guro ang portal (cf. 

lrmds.deped.gov.ph/list/kto12/subject/). Napapaisip na lamang tuloy ako kung seryoso ba 

ang pagtuturo ng mga nobela ni Rizal sa ilalim ng “K to 12” dahil sa mga nangyayari. 

Liban sa pinuputol ang sana’y buong kabanata, mailap hanapin ang mga babasahing 

para rito. 

Lumalabas din sa isinagawang sarbey ang mga nakikitang paraan ng mga guro 

sa kung paaano payayabungin ang pag-aaral sa mga nobela ni Rizal. Nahahati sa dalawa 

ang tema ng kanilang mga sagot. Ang una’y malikhain o praktikal samantalang ang isa 

nama’y mas malalim o mataas ang intensidad ng diskurso. Sa unang banda, kumakatig 

pa rin ang ilang guro sa mga malikhaing paraan (Rodwell, 2010, w.p; Bourelle, 2018, p. 

14; Thompson, 2018, p. 52). Ayon sa kanila, mas integratibo ang uri ng ganitong metodo 

upang maunawaan ng mga bata ang nobelang may kahirapang unawain. Makikita sa 

kanilang mga pahayag ang paggigiit sa ganitong mga paraan: “Mga libreng sine na 

natatalakay sa buong libro. Mga libreng theatre o dula sa mga estudyante (L, 37, PB)” at 

“Lumikha ng maraming babasahin, komiks, isadula o drama sa makabagong panahon 

ang dalawang nobela (B1, 24, PB).” 

Kaiba ang mga ganitong pahayag sa ibang guro na nagsasabing mas mainam pa 

ang content/nilalaman kaysa sa pedagohiya. Naging ispesipiko naman ang iba na 

kinakailangan munang aralin ang buhay ni Rizal at maging ang Kasaysayan ng Pilipinas 

nang sa gayo’y maunawaan ang kabuuang konteksto ng mga nobela ni Rizal. Sa 

paglilimi, tila iginigiit ng mga ito ang direktang ugnayan ng mga nobela ni Rizal sa 

kasaysayan: 
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Magkaroon ng estandardisadong pagtuturo at pagkaunawa ang lahat ng guro at 

mag-aral… iminumungkahi kong mas maging akademiko ang pagbasa sa mga 

nobela kaysa sa maging pedagohikal (L, 26, PB) 

Kailangan munang simulan ang talambuhay ni Rizal pagkatapos ay 

kaligirang pangkasaysayan nito (nobela), malaman at makilala ang mga dahilan ng 

pagtuturo at paghahalaw dapat sa kasalukuyan (B, 39, PB) 

Paglalagay ng aralin tungkol kay Rizal sa Filipino, mas nakakabuti kung 

ibabalik ang Philippine History sa hayskul para mas maging madali ang pagkonekta 

ng dalawang nobela sa kasaysayan (L, 23, PR) 

Nagsasaliwaan ang mga naging pahayag ng ilang guro kung paano nila dapat 

itrato ang nobela, may mabisa akong nakikita para rito. Hindi dapat nililimita sa 

pedagohiya bagkus kailangan din pagtuunan ng pansin ang nilalaman. Sa kabilang 

banda, hindi rin maaari na lunurin ang mag-aaral sa mga kaalaman nangt hindi naman 

ito naihahatid sa kanilang kamalayan. Ibig sabihin, mabisang paraan ang tinatawag na 

pedagogical content knowledge o amalgamasyon o pagsasama ng pantay na pagtrato 

sa paraan at kaalaman ng itinuturong paksa (Enqvist, w.tn; Shulman, 1986, pp. 3-4; 

Shulman, 1987, pp. 1-2; Lederman at Gess-Newsome, 1992, p. 16). Sa pag-aaral ng mga 

nobela ni Rizal, mabisa itong paraan sa kung paano ikritik at basahin ang nilalaman dahil 

bukod sa naituturo ito sa malikhaing paraan, tumatatak sa isip ng mga mag-aaral ang 

malalim na pagdalumat dito. Panghuli, upang bigyang susog ang mga pahayag ng guro, 

susunod na ilalatag ang kalagayan ng nobela ayon sa mga mag-aaral. 

Kultura ng Pagkatuto sa Mga Nobela ni Rizal 

Itinatampok sa bahaging ito ang obhetibong obserbasyon ng kabataang aking 

nakausap hinggil sa kung paano nila natutuhan at trinato ang pag-aaral sa dalawang 

nobela ni Rizal. Katulad ng naging tema na inihanay ko sa panig ng mga guro, gamit ang 

verbatim transcription, hinanap ang  mahahalagang punto na kailangang mabigyan ng 

diin. Tatlong bagay muli ang matatalakay tungkol sa karanasan ng mga mag-aaral. Una, 

metodong ginamit ng kanilang guro. Pangalawa, mga samot-saring suliranin na kanilang 

kinahaharap sa pag-aaral ng mga nobela. Panghuli, ang kanilang obserbasyon sa 

kapasidad ng mga gurong nagturo sa kanila. 

Tipikal ang lumalabas na kasagutan sa isinagawang pangkatang diskusyon. Sa 

katunayan, katulad ng inaasahan, nahahati sa dalawang uri ang nagiging pagtrato sa 

kanilang mga klase. Una, tradisyonal o pagpapaulat (reporting) sa klase na madalas 

indibidwal o pangkatan. Ang ikalawang uri ay mga malikhaing aktibidad. Sa unang banda, 

nakakatulong ang pagpapaulat sa klase dahil pinayayaman nito ang motibasyon 

(Morrison at Jones, 2007, p. 112) ng isang mag-aaral na lumakas ang loob at 
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magkarooon ng interaksiyon sa mga kamag-aaral at kapaligiran (Murphy at Zlomke, 

2014, pp. 126-127). Kung tatasahin, angkop din kaya ito sa pagbabanghay ng mga 

nobelang historikal? Halos iisa ang sinasabi ng mga mag-aaral tungkol sa metodo: 

Nagpapa-reporting lang siya bawat kabanata tapos ina-assign niya yun, di’ba 

kabanata one hanggang kabanata katapusan, ina-assign lang niya ‘tas pinareport 

niya lang kami (L2, 19, PR) 

Pagbabasahin niya kami ‘tas mag-quiet time kami ‘tas babasahin namin per 

chapter, so once a day… hinahati yung groupings tapos pagbabasahin kami sa mga 

bahay namin tapos i-rereport namin yung mga natutunan namin about doon sa 

chapter na ‘yun (L1, 19, PR) 

Ginawa po sa amin, parang sinabihan na po kami na Third Quarter palang na, 

ito yung groupings namin tapos inassign na each kabanata parang three to four 

groups siya tapos yung kabanata na ididiscuss per group is three kabanata, ‘tas 

dapat lang na in a creative way siya (B, 17, PR) 

More on discussions po kami, so mga ano po, visual aids, reports ganyan po 

(L, 16, PB) 

Sa kabilang banda, katulad ng mga binabanggit sa ilang pag-aaral (Rodwell, 2010, 

w.p), naging marami rin ang pagsasagawa ng mga dula o role playing. Hindi maitatatwa 

na malaki ang positibong naidudulot nito sa kamalayan ng mga mag-aaral. Sa 

pamamagitan nito, nauunawaan nila ang sitwasyon ng bawat tauhan sa isang partikular 

na panahon (Hawes at Hawes, 1982, p. 193; Cherif at Somervill, 1995, p. 28) kahit na 

nasa loob lamang sila ng mga silid-aralan (Kay, 1946, p. 268; Baruch, 2006, p. 45), at 

nagkakaroon ng kritikal na pag-iisip (Keller, 1975, p. 574). Katulad ng mga inaasahan, 

ganito iminulat ng ilang guro sa kanilang mga mag-aaral ang esensya at nilalaman ng 

kabuuang nobela. Sang-ayon sa mga piling mag-aaral: 

Parang nagpapa-roleplays lang po talaga siya. Most likely in every chapter, 

so parang hinahati po kami sa mga grupo-grupo, tas parang, every, parang every 

other meeting in Filipino, parang nagpaparoleplay po siya (L, 18, PR) 

More on graded recitation and roleplaying (B, 19, PB) 

Dinidiscuss niya po kung ano po yung mahalagang role po noon 

(pangyayari), tas sunod po doon, role-playing na po (B, 15, PR) 
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Gayumpaman, kahit naging madali o magaan marahil para sa mga mag-aaral ang 

nobela, hindi pa rin nila ito natapos talakayin. Katulad ng itinatadhana ng gabay 

pangkurikulum ng DepEd, sumunod ang kanilang guro dahil madalas na natatalakay ang 

mga nobela sa buwan ng Enero hanggang Marso. Sa pahayag ng mga mag-aaral ukol 

dito, tila minamadali na lamang ang pag-aaral sa mga nobela sa pamamagitan ng mga 

magagaang metodo. Wala sa mga nakalap na datos ang dumaan sa mabibigat na paraan 

katulad ng debate, pagsusulat ng pananaliksik, at iba pang mga kaugnay na gawain.  

Katulad ng mga dilemang kinahaharap ng mga guro, kadalasang nagiging hinaing 

ng mga mag-aaral ay kakulangan sa mga babasahin. Sa mga nag-aaral sa pribadong 

sektor, ang mismong paaralan na mismo ang nagbibigay ng partikular na libro. Katulad 

ng puna ni Almario (2008), kadalasang umiinog sa antas ng komeriyalisasyon ang pagpili 

at pagbili ng mga aklat. Mas nanaisin ng ilang paaralan ang simple at payak na saling 

bersyon ng mga nobela. Tila nakakaligtaan sa pagkatataong ito na tingnan o kilatisin 

muna ang kredibilidad ng isang aklat bago ito ipabasa sa mga mag-aaral. Ayon sa ilang 

mag-aaral sa pribadong sektor: 

Yung mga readings and references na ginagamit namin is yung books lang 

po talaga na binibigay lang, ayun lang, binibili namin from the school (L, 18, PR) 

Kung ano yung binebentang libro ng school, yun lang din yung gagamitin 

namin… pinagbabasehan lang namin doon, yung doon mismo yung libro na binibili 

namin (L1, 19, PR) 

Sa school po namin, nag-poprovide po siya ng book about Noli lang po talaga 

(B, 15, PR) 

Lehitimo ang ganitong diskurso dahil mas pinipili ng ilang institusyon ang murang 

halaga ng mga libro (Frogner, 1950; Larrick, 1963, pp. 544-548) ngunit kinakailangan din 

ng kaakibat na kalidad. Ngunit, hindi ako sigurado kung ganito ba ang umiiral na dahilan 

ng ilang pribadong paaralan, kung kaya’t rekomendasyon ko ito para sa mga susunod na 

pananaliksik. Ang mga nabanggit na pahayag na mula sa mga pribadong paaralan ay 

malayong-malayo kung ihahambing sa mga publikong paaralan. Isa sa mga suliranin 

nilang kinahaharap ay ang kakulangan sa mga babasahin. Malinaw na itong binabanggit 

ng mga guro sa itaas. Sa kaso ng mga mag-aaral, sila ang pinapahanap at ito na rin ang 

nagiging tila batayan ng absolutong kaalaman. Samantala, ang iba ay nagkukulang sa 

materyales dulot na rin ng kakulangan sa mga guro. Ayon sa kanila:   

Meron siyang (guro) specific book na kailangan, pero since parang hindi naman 

namin lahat kayang hanapin yun, naghahanap kami ng mga way para makahanap 

ng alternative for that… ang gusto talaga niya (guro), kung ano yung nasa book na 
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yun, yun lang. So bale kapag sobrang detailed sa amin or kulang, mali agad kami. 

Kailangan, yung specific talaga na yun (B, 19, PB) 

Naka-focus po kami sa e-learning… may binibigay po yung teacher namin na 

websites kung saan po, kung saan po puwede namin makita yung mga ano, mga 

kabanata po ganyan. Tas minsan naman po… print-outs po yung binibigay po sa 

amin para doon po kami makapag-base…. (L, 16, PB) 

Mapapansin talaga ang kasalatan ng mga babasahin pagdating sa mga publikong 

paaralan. Kanya-kanyang hanap ng makukuhang babasahin. Higit kong napagtuunan ng 

pansin ang huling pahayag. Gumagamit sila ng e-learning. Kung iisipin ang naging 

argumento ko noong una, na halos walang ibinibigay ang DepEd sa kanilang portal, 

paano kaya ito natutugunan ng kanilang mga guro? Isa sa negatibong implikasyon ng e-

learning, bukod sa wala itong personal na interaksyon sa mag-aaral (Arkorful at Abaidoo, 

2014, p. 403), posible pa itong magdala sa mga mag-aaral ng maling interpretasyon sa 

nilalaman ng nobela lalo pa’t kung saan-saan lamang kinukuha ang mga babasahin. 

Bukod na lamang, kung kinukuha ng kanilang mga guro ang babasahin sa mga dyornal 

at ilang mapagkakatiwalaang bahay-dagitab. 

Malaki ang pinanghahawakan ko na malaking paktor ang guro sa pagkatuto ng 

mga mag-aaral,  mula sa kung paano ipinapakita ng guro ang kanyang interes, kaalaman, 

at pag-unawa sa paksang tinatalakay. Katulad ng isinagawang pag-aaral nina Coats at 

Swierenga (1972, pp. 357-358), madalas na naoobserbahan ng mga mag-aaral ang mga 

katangian ng guro katulad ng kaalaman hinggil sa paksa, pagkontrol sa loob ng silid-

aralan, pagbibigay ng motibasyon, at sense of humor. Kadalasan, ang bisa ng isang guro 

hinggil sa bagay na ito ay makikita kung paano itrato ng mga mag-aaral ang isang 

asignatura (Dembo at Gibson, 1985, p. 174) dahil sila ang nagsisilbing puno ng pagkatuto 

(Wayne at Youngs, 2003, p. 89). Kung kaya’t maaaring ilapat dito ang inter/intrapersonal 

na katangian ng isang guro sa kung paano niya itinuturo at pinahahalagahan ang mga 

nobela ni Rizal. Sa kinalabasan ng pangkatang diskusyon sa pitong respondent na mag-

aaral, lumalabas na may dalawang katangian ang mga guro na nakakaapekto sa kanyang 

pagtuturo ng mga nobela. Sa unang banda, naging positibo ang tingin ng mag-aaral dahil 

tinutulungan sila ng mga ito na unawain ang nobela sa kabila na mahirap itong intindihin. 

Malaya nilang nasabi ang ganito:    

The way they approach the students is professional kaya and ano naman po talaga, 

distinct yung pagtuturo nila, so wala naman pong problema doon (sic) (L, 18, PR) 

Nakita ko rin naman parang from the past quarters din na ang tino din ng pagtuturo 

sa amin and as much as possible nagiging parang interesting samin yung Noli 

kasi parang ang dami naming natutunan na “ay ganito pala yung interpretation nito, 

na kung bakit nangyari ito, ganun ganun” (B, 17, PR) 
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Tutulungan niya po kami na parang i-understand more parang kahit medyo off-topic 

po or malayo po unti sa actual na nangyari po at least po parang binibigyan niya po, 

nagbibigay po siya ng effort na para at least parang maintindihan po namin kung 

ano po yung main idea po ba ng ano (nilalaman) ng libro (L, 16, PB) 

Sa kabilang banda, nakaapekto rin ang ipinapakitang negatibong katangian ng 

mga guro sa kung paano nila trinato ang pag-aaral sa dalawang nobela. Kadalasan na 

mga dahilan ng mga mag-aaral ay umiinog sa kaalaman ng mga guro at ipinapakitang 

interes nito sa pagtuturo. Ayon sa obhetibong obserbasyon: 

Siguro ang naging problem lang is they are teaching para lang sa grades namin not 

for us to learn talaga. And siyempre ako as a student, gusto kong matuto hindi yung 

lalaban ako dito (sic) para sa grades ko lang (B, 19, PB) 

Hindi siya sineseryoso ng mga estudyante niya. Tapos ano pa ba, yun di siya, 

kulang lang talaga sa classroom management, kumbaga walang takot yung mga 

estudyante sa kanya, pinapabayaan niya lang gawin yung gusto niya tas minsan 

parang, in short hindi niya nabigyan ng justice ang Noli at El Fili ([L2, 19, PR) 

Hindi ko nga alam kung nagpakadalubhasa ba talaga siya sa mga itinuturo niya 

pero, Filipino major siya so ayun, di ko lang alam kung napag-aralan niya talaga 

nang maigi yung subject na tinuturo niya… katulad nga ng sabi ko kanina na hindi 

talaga siya passionate sa pagtuturo ng subject na yun (L1, 19, PR) 

Medyo kinu-question ko yung credibility ng teacher, parang, kasi kami parang 

babasahin lang talaga namin yung libro tapos ieexplain nga niya, pero alam mo 

yung paulit-ulit lang siya na parang hindi niya manlang ma-expound nang 

maayos yung kabanata mismo (B, 17, PR) 

Sa kabila ng paglalatag ng positibo at negatibong implikasyon nito sa mga mag-

aaral,  may isang bagay na mapapansin. Tila malaki ang paktor ng background ng isang 

guro katulad ng kanyang digring tinapos kung paano tratuhin ang nobela. Kung babalikan 

natin ang mga pahayag ng guro sa itaas, may ilang guro na nagsabing mas mainam na 

ikwento muna ang buhay ni Rizal bago talakayin ang nobela dahil nagsisilbi itong tulay 

sa pagitan ng piksyonal at realidad. Ang partikular na gurong iyon ay nagtapos sa kursong 

Kasaysayan. Kung bakit ko tinitingnan din na malaki ang kainaman kung ang nagtuturo 

sana ng mga nobela ay may kahit papaanong kaalaman sa Kasaysayan o may kaugnay 

na disiplina. Malinaw ito sa pahayag ng isang mag-aaral: 
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Yung teacher po namin… A.P. (Araling Panlipunan) major talaga siya, history 

ganun, nag-study siya ng buhay ni Rizal… buhay ng mga bayani ganun. So para 

sa akin po, okay na okay po siya kasi ang sabi niya po sa amin na hindi po siya 

aalis ng room hangga’t hindi nasasatisfy yung ano namin, yung pag-iisip namin 

about sa topic (B, 15, PR) 

Bilang pagtatasa sa bahaging ito, malinaw na iba-iba ang naging pagtrato ng mga 

guro at mag-aaral sa pagbasa at pag-unawa ng dalawang nobela ni Rizal. Kung kaya’t 

sa susunod na bahagi ay susubukin ang kanilang antas ng pag-unawa at pagbibigay ng 

kahulugan sa ilang mahalagang konsepto ng nobela.  

Paano Binabasa Si Rizal? 

Sinubok ko rin ang mga respondent na guro at mag-aaral kung paano nila 

tinitingnan ang ilang bahagi ng nobela ni Rizal. Lubos ang aking pagkasiya nang mabasa 

ko ang kwento ni Virgilio Almario (2008, p. 135) nang inakala ng kanyang mga estudyante 

na sa San Diego pa rin ang setting ng El Fili. Hindi batid diumano ng ilan sa kanyang mga 

mag-aaral ang bayan ng Tiani. Gayundin ang pagtatanong nito kung ilan ba talaga ang 

anak ni Kabesang Tales liban kay Huli. Sa aking pagbabasa rito, tila triviatic ang lapit ng 

ilang mag-aaral sa nobela ni Rizal. Ganoon naman talaga ang nagiging tunguhin ng 

karamihan. Malinaw itong napansin sa akdang Antolohiya ng Mga Sanaysay Tungkol sa 

Buhay at Mga Sinulat ni Dr. Jose Rizal (2011). Ang isang realidad na tiningnan si Rizal 

sa paraang triviatic at patuloy na pananaliksik sa ilang walang kwentang trivia (Mangaran, 

2011, p. 39) o kontrobersiya ng kanyang buhay. Sa isa pang puna, mas naging talamak 

ito noong ipagdiwang ang kanyang ika-150 taong kaarawan noong 2011 na kung saan 

naglipana ang iba’t ibang trivia tungkol sa kanyang buhay at kamatayan. Upang maging 

interesante, hinanay si Rizal bilang OFW at sportsman (del Rosario, 2011, p. 19) na kung 

susuriin, labas na ito sa konteksto ng pagkatao at panahon ni Rizal.  
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Talahanayan 2.  
Buod ng Kasagutan ng Mga Guro at Mag-aaral sa Limang Katanungan 

 

 

Kung gayon, sinubukan kong magtanong sa dalawang grupo ng aking mga 

respondent kung paano nila titingnan o di kaya’y bibigyan ng pakahulugan ang ilang  

bagay. Pumili ako ng limang katanungan na sa tingin ko’y pamilyar sila at marahil nabatid 

nila nang inaral/itinuro nila ang mga nobela. Ang limang panubok na katanungan ay ang 

mga sumusunod: (T1) Pagkagalit ni Padre Damaso nang bigyan siya ng tinolang pakpak 

at leeg; (T2) Pagkamatay ni Elias; (T3) Sino-sino sa mga tauhan ng nobela ang kakikitaan 

ng katauhan ni Jose Rizal; (T4) Pagpapakamatay ni Maria Clara; at (T5) Pag-aaral ni 

Crisostomo Ibarra sa Europa nang pitong taon. Dinamiko ang kinalabasan ng resulta. 

Ipinapakita ng talahanayan (Talahanayan 2) ang sa tingin ko ay literal na 

pagpapakahulugan sa halip na umalpas ito sa mas malalim na pagtanaw. Mayorya sa 

mga naging kasagutan ng mga estudyante tungkol kay Damaso ay tungkol sa 

pambabastos sa kanya dahil taglay nga niya ang gahum bilang kura paroko ng San 

Diego. Kung susuriin, isa lamang sa kanila [B, 17, PR] ang nakapansin na usapin ito ng 

hirarkiya na siya namang kasagutan ng halos lahat ng kaguruan. Anupaman, umiiral ang 

katugunan ng lahat sa negatibong implikasyon nila para sa pari. 

       Ikalawa, lumalabas sa resulta ng mga mag-aaral na tila hindi nila kilala si Elias, ang 

bangkero sa Noli. Nilimitahan lamang nila ang kanilang kasagutan sa “sakripisyo” dahil 

ibinuwis nito ang kanyang buhay para makatakas si Crisostomo Ibarra. Kung kaya’t 

pumalaot pa nga ang ibang pagpapakahulugan sa bromance o pag-iibigan ng dalawang 

lalaki. Sa panig naman ng kaguruan, ang pagkamatay ni Elias sa nobela ay pagkabigo 

sa himagsikan o di kaya’y pagbabagong bihis na tila may transisyon na naganap sa sikwel 

ng nobela. Para sa iba, kawalan ng pag-asa ang pagkamatay ng bangkero. 
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       Ikatlo, nakapagtatakang limitado ang hinuha ng mga mag-aaral kung sino sa mga 

tauhan ang nasa depiksyon at pagkakakilanlang Rizal. Bukod sa masaklap na hindi 

matandaan ng iba, umiikot lamang ang kanilang sagot sa basic o common knowledge na 

sina Ibarra ng Noli at Simoun ng El Fili ay maituturing na Rizal. Tulad ng unang 

katanungan, isang mag-aaral lamang ang nakapagbigay ng ibang kasagutan. Aniya, si 

Basilio raw ay maaaring ituring na Rizal. Sa verbatim transcription, pinalawig niya kung 

bakit si Basilio. Sang-ayon sa respondent na ito, naghiganti raw siya sa pagkamatay ng 

kanyang ina (Sisa). Hindi ito usapin kung tama o hindi ang kanyang sagot, isang 

nakakatuwang bagay na maalala pa niya nna si Sisa ay ina ni Basilio at mas lalong batid 

niya na namatay pala ito. Katulad ng mga mag-aaral, payak din ang paghinuha kay Rizal 

sa mga tauhan nito. Liban na lamang sa iba na itinuturing ang “baliw” na si Pilosopo 

Tasyo bilang si Rizal. Anila, taglay nito ang mga talinghaga o talyon na sumisimbolo sa 

karunungan at mayroon nito si Rizal sa kanyang totoong buhay. Bukod-tangi ang huling 

respondent sa mga nagbigay ng maraming katauhan ni Rizal sa kanyang nobela. 

Inilarawan niya si Basilio sa bahagi ng El Fili na parehas sila ng propesyon ni Rizal at 

naghahangad ito ng hindi marahas na pakikibaka. Sa kabilang banda, inilarawan niya si 

Isagani bilang alter ego ni Rizal dahil katwiran ang kanyang ginagamit sa paninindigan. 

Gayundin, naobserbahan niya na si Placido Penitente ay si Rizal dahil ipinapakita ng 

nobela kung gaano niya kinamumuhian ang sistema ng edukasyon ng mga Español, na 

kung lilimiin, mayroon din ito sa totoong katauhan ni Rizal. 

Ikaapat, dibersibo ang pagbibigay nila ng interpretasyon sa 

pagpapakamatay/pagkamatay ni Maria Clara. Sa panig ng ilang mag-aaral, hindi nga sila 

aware na nangyari ito sa nobela ni Rizal. Kung kaya’t ikinahon na lamang nila ang 

kanilang mga kasagutan sa “depresyon” o “kalungkutan” at “opresyon” ng kababaihan sa 

panahon ng mga Español. Marahil naalala nila ang pagmamalupit ng mga pari sa 

kababaihang Pilipino. Samantala, sa panig naman ng mga guro, tiningnan nila ito bilang 

“kabiguan” at “kahinaan” ng isang Pilipino. Ang huling respondent ay inihambing ang 

pagpapakamatay sa naglahong pag-ibig ni Rizal dahil ipinagpalit siya sa iba ni Leonor 

Rivera, ang kanyang pinsang kasintahan bago siya pumunta ng Europa. 

Panghuli, tila isang retorikal na may pagkaliteral ang pagbibigay ng dalawang 

grupo sa pagtungo ni Ibarra sa Europa nang pitong taon. Umiikot lamang ang kanilang 

mga pagtugon sa pagpapakadalubhasa ni Rizal sa Europa upang kumuha ng kaalaman 

at sa oras ng pagbabalik niya sa Pilipinas, gaganti siya sa mga Español. Kakaiba naman 

ang naging sagot ng isang guro dahil tiningnan niya ito bilang pagiging makasarili. 

Iba-iba ang naging interpretasyon at pag-atake ng mga respondent sa limang 

katanungan. Kung sa bagay, sang-ayon nga kay Jacques Derrida (kina Dimitriadis at 

Kamberelis, 2006, p. 104), lahat ng tao ay may samot-saring interpretasyon sa teksto. 

Malaki ang naging impak ng nobelang isinulat ng dantaon 19 dahil patuloy itong kinikilala 
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ng mga Pilipinong nabubuhay ngayong dantaon 20 (Daquila, 2009, p. 367). Napakarami 

nang pag-aaral sa simbolismo ng literatura na noo’y nakatuon lamang sa mga sinaunang 

sulatin (Derchain, 1976, p. 7) dahil tumutugon na ito sa sosyolohikal na pangangailangan 

ng epoka ng kasalukuyang lipunan (Mackenzie, 1964, p. 618). Malinaw ito dahil higit na 

tinatangkilik ngayon ang kompleksidad ng isang bagay sa halip ang estado ng pagiging 

simple nito (Deal, 1968, p. 294) o nagiging likas na sa atin ngayon ang may kritikal na 

pag-iisip? Kung lilimiin, ang nobela ni Rizal ay isinulat dulot ng kanyang kritisismo sa 

pulitikal at sosyolohikal na aspekto. Ngunit sa pamamagitan ng simbolismo, 

napaghihiwalay ng ibang mambabasa ang pagpapahalaga dito hindi bilang isang 

babasahing historikal kundi isang ganap na babasahing pampanitikan lamang (Wellek, 

1970, p. 270).   

Saan (Ba) Dapat Binabasa si Rizal? 

Bilang paglilinaw, nais kong sabihing muli na walang intensyon ang pananaliksik 

na ito na bumasag ng anumang umiiral na kaisipan. Bagkus, nilalayon lamang na 

makapagbigay ng obserbasyon tungkol sa paksang tinatalakay. Saan dapat binabasa si 

Rizal? Kadalasang nangyayari sa akin tuwing ako’y nagtuturo sa kolehiyo ng HIST 1023 

o kursong tungkol sa Buhay, Mga Sinulat, at Kaisipan ni Rizal, madalas na nagkakaroon 

ako ng problema sa tuwing pagkatapos ng Midterm dahil ituturo ko na ang dalawang 

nobela ni Rizal. Hindi nawawala sa bawat klase ang problema hinggil dito. Mauulinigan 

madalas sa naging hinaing ng mga estudyante na “hindi” naituro sa kanila nang maayos 

ang nobela dahil ipinabuod lamang sa kanila ito at hindi nga natapos ang pagtalakay. 

Kaya’t sinisimulan ko ang pag-uugat ng mga nobela mula sa umpisa. Ganito rin ang 

naging karanasan ko nang humawak ng PI 10 (Philippine Institution) sa Unibersidad ng 

Pilipinas Los Baños ngayong 2021. Katulad ng inaasahan, karamihan o halos lahat yata 

sa naging estudyante ko ay hindi naunawaan ang mga nobela ni Rizal. Hirap tuloy iugnay 

ang mga nobela sa buhay ni Rizal. Doon pa lamang nila mauunawaan ang konteksto ni 

Rizal. Pansin din ito ni Cerise Crudo-Guerrero (2011). Aniya, nagugulat ang ilang mag-

aaral sa kakaibang saysay ni Rizal sa oras na napag-aralang mabuti ang kanyang buhay 

(p. 14). Naaasar pa dagdag niya, ang ilan sa mga mag-aaral sapagkat hindi ganoon ang 

naituro sa kanila noong hayskul kung ihahambing sa kolehiyo kapag inaaral na ang buhay 

ng bayani (Crudo-Guerrero, 2011, p. 14). 

Bukod dito, nahihirapan silang unawain ang mga babasahing ipinamumudmod ko 

sa kanila (Pascual, 1950; Constantino, 1969; Coates, 1992; Quibuyen, 1999; Romero et 

al., 2006; Guerrero, 2011) dahil malalim ang pagtrato ng mga literaturang ito kay Rizal. 

Isa pa, hindi rin matibay ang pundasyon ng kanilang kaalaman tungkol sa Kasaysayan 

ng Pilipinas. Kaya’t sa akin ding naoobserbahan, tila nahuhumaling ang karamihan sa 

mga mag-aaral sa trivyatikong paraan ng pagtuturo tungkol kay Rizal. Mas tinatangkilik 

nila ang empirikal sa halip na teoretikal na pagtrato tungkol kay Rizal. Hindi 
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nakapagtataka kung bakit sa maraming pamantasan at unibersidad sa Pilipinas, umiiral 

ang mga aklat tungkol sa buhay ni Rizal na nasa simple, trivyatiko, at empirikong 

diskusyon (Palma, 1966; Gagelonia, 1974; Ramos at Lalic, 2004; Zaide at Zaide, 2007). 

Gayundin maging sa hayskul,itinatrato ng tila simpleng naratibo at paktwal ang dalawang 

nobela ni Rizal. Hindi nababatid ng ilan na ang mga nobela ni Rizal ay kaugnay ng 

kanyang personal na buhay. Inilagay ni Rizal ang kanyang pagkatao sa iba’t ibang tauhan 

ng nobela. Maging ang mga kaganapan sa nobela ay tunay na nangyari sa totoong buhay 

ni Rizal. Sa aking pagtuturo, masusumpungan pa lamang ng ilang  mag-aaral na ganoon 

nga ang relasyon kung sakaling naaalala pa nila kahit paano ang ilang kaganapan sa 

nobela. Kaya’t minsan napaisip na lamang ako na dapat inililipat ang pag-aaral sa buhay 

ni Rizal sa mataas na lebel ng hayskul samantalang ang kanyang nobela ay dapat 

mailagay sa kolehiyo. Isang kritikal na suhestyon ito dahil kung susumahin natin, sa 

Baitang 9 at 10 natututuhan ng bata ang dalawang nobela. Dadaan pa sila sa pagiging 

Senior High School at hindi rin magkakatulad ang taon sa kolehiyo kung kailan nila inaaral 

ang buhay ni Rizal, o hindi kaya’y maaari ring ilipat ang dalawang nobela sa dalawang 

antas ng Senior High School bilang hiwalay na asignatura na hindi nilalahukan ng 

panitikan. Sa ganitong paraan ko nakikita ang pagbabago nang sa gayo’y magkaroon ng 

mas maayos na pagbasa kay Rizal at sa kanyang mga nobela. Ngunit, nanindigan ang 

ilang kaguruan na angkop lamang na ituro sa Baitang 9 at 10 ang nobela. Kinakailangan 

diumano na iugnay ang mga nobela sa pagtuturo ng panitikan. Ayon sa isang guro: “Tama 

lamang na nasa G9 (Grade 9) at G10 (Grade 10) ang pagtuturo ng Noli at El Fili sapagkat 

kasabay sa K to 12, kasabay sa taon na ito ang pagtuturo ng mga panitikan (B, 39, PB).” 

May punto ngunit ang realidad nga ay may kagaspangan. Naituturo nang mabuti 

ang literatura ng labas gaya ng mga panitikan sa Timog Silangang Asya, Silangang Asya, 

Kanlurang Asya, Mediteranyo, Kanluran o Europa, Aprika, at tila pagtatangi sa Persya. 

Ngunit, bukod sa huling markahan natatalakay ang mga nobela ni Rizal, hindi nagiging 

sapat ang oras para rito. May bahagyang pagdududa ako sa isang asignatura sa Senior 

High School– ang 21st Century Literature from the Philippines and the World. Kung 

tutuusin, napakabata ng labinsiyam (19) na taon para talakayin ang mga literaturang 

nakapasok sa siglong nabanggit. Alin sa mga literatura partikular na sa Pilipinas ang 

nagkaroon ng mabigat na impak sa lipunang Pilipino na hihigit sa mga nobela ni Rizal? 

Siniksik ang kurikulum, nilahukan pa ng literatura ng mundo na mistulang malawak ang 

erya ngunit limitado rin ang panahon. Hindi ko rin sinasabing hindi dapat pagtuunan ng 

pansin ang mga literaturang dantaon 21 dahil angkop ito sa globalisasyon ngunit may 

nasasakripisyo sa pagbabagong ito. Bukod doon, naging matibay na ba ang mga 

babasahin na may kaugnayan dito? 

Sa kabilang banda, karamihan sa mga guro ay nagsasabing angkop ang pagtuturo 

ng mga nobela ni Rizal sa Baitang 9 at 10 dahil ito raw ang mga panahon na kailangang 
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imulat ang mga mag-aaral sa diwa ng pagiging makabayan at unawain ang 

nasyonalismo. Sinabi ng ilan:  

Naniniwala naman ako na sa ikatlo at ikaapat na taon ng sekundarya ito (ituro), 

upang habang bata pa sila ay maunawaan nila ang kahalagahan ng pagmamahal 

sa bayan (L, 37, PB) 

Inaasahan na sa mga baitang ito ay may mataas na lebel nang pag-iisip ang mga 

mag-aaral (B1, 24, PB) 

Kung pagbabatayan ang Cognitive Development Theory ni Piaget (si Jean Piaget 

ang tinutukoy), ang edad ng mga mag-aaral na nasa Baitang 9 at 10 ay nasa bahagi 

na ng Formal Operational Stage. Kung saan ang mga mag-aaral ay teoretikal at 

lohikal na kung mag-isip (B2, 24, PB) 

Angkop naman ito para sa Grade 9 at 10 sapagkat nasa yugto sila na hindi na sila 

bata at nagsisimula pa lamang silang bumuo ng kanilang paniniwala at paninindigan 

(L, 26, PB) 

Iba naman ang naging implikasyon nito sa hanay ng mga mag-aaral. Ilan lamang 

sa kanila ang nagsabing angkop lamang ito sa Baitang 9 at 10 dahil sa tradisyonal at 

retorikal nilang mga katwiran. Anila: 

Okay lang yung Grade nine and ten na pag-aaral ng Noli at El Fili kasi ilang taon na 

rin naman na po kami, so we’re old enough to understand nalang din kung ano yung 

binibigay na message ni Rizal or something (B, 19, PB) 

Okay lang po na Grade nine and ten po napag-aralan ang Noli at El Fili kasi po 

parang at this age, para maliwanagan na po kami kung ano yung ganito ganyan, 

yung about sa Noli, kung ano po yung mga pinaparating nito sa mga tao ganun (B, 

15, PR) 

Sa kabila nito, kakikitaan ang ilan ng mas praktikal at may malalim na kritisismo 

sa taon/baitang kung kailan itinuturo ang mga nobela. Praktikal dahil kinakailangan nila 

na malapit ang puwang sa mga nobela ni Rizal at kanyang buhay (na itinuturo sa 

kolehiyo) dahil upang lalo nilang maunawaan ang konsepto nito. Makikita at 

nakakatuwang pakinggan na lumalabas sa kanilang murang edad na hindi angkop para 

sa kanila ang ilang asignatura na ituro sa isang partikular na antas. Bukod sa mali ang 

kronolohiya ng mga ito, wala na itong nagiging gamit sa susunod nilang mga asignatura. 

Ang reserbasyon tungkol dito ay nasambit nila:  
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Parang it should extend to senior high, dapat continuous siya. Kasi yung tendency 

namin, nakakalimutan din namin. So pagdating namin sa College, magmumukha 

kaming ewan na parang hindi na namin maalala (B, 19, PB) 

Based sa experience ko, yung mga lessons namin sa Grade eleven mas gusto ko 

siya na tinuro noong Grade ten kasi meron kaming parang critiquing the literature, 

so parang mas maiintindihan ko kung hindi man lang ako… na-apply nung Grade 

nine and Grade ten ako, so parang mas gusto ko na ituro nalang muna nila sa Grade 

ten and nine bago nila ituro yung Noli saka El Fili (B, 17, PR). 

Sinusugan pa ito lalo ng ibang mag-aaral na dapat nasa antas ng Senior High 

School ang pagtuturo ng mga nobela ni Rizal. Kung tutuusin, malaki ang kanilang 

pinupunto tungkol dito. Sa tingin ko’y sila ang mas nakakaalam dahil sila rin mismo ang 

sumasailalim sa pagkatuto ng mga paksa. Malaki ang ginagampanan ng kakulangan sa 

oras kung bakit nagigiit ng ilang mag-aaral na ituro na lamang ang mga nobela sa Senior 

High nang sa gayo’y magkaroon ng sapat na oras sa pagtrato at pagbabasa sa mga ito. 

Malinaw nila itong ipinaliwanag: 

Dapat the knowledge should extend po to the senior high school… pero parang 

ma-extend lang po, siguro hati-hatiin para po kasi may mga issues nga po na 

limited yung time ng pagtuturo ng mga teachers kaya po hindi naiintindihan ng mga 

estudyante nang maayos, Kaya siguro, the possible solution to that is to extend 

the teaching. Siguro po, Noli Me Tangere, Grade nine to ten or El Fili, Grade eleven 

to twelve or siguro kung ano man po yung maisip (L, 18, PR) 

Parang mas gusto kong ilipat yung Noli at El Fili sa Grade eleven saka twelve. Kasi 

diba nga, yung ibang course meron silang Rizal sa College, kaya mas maganda 

rin para mahasa na kaagad sila at saka para mapalitan na din (sic) yung sa Grade 

nine saka ten (L2, 19, PR) 

Kaibang-kaiba naman ang naging katwiran at tunguhin ng diskurso ng isang mag-

aaral. Sinusugan niya ang ideyang naglalaro na sa aking isipan na kailangan at mas 

angkop na ituro sa kolehiyo ang nobela samantalang ang buhay ni Rizal ay nasa mataas 

na baitang ng hayskul. Payak ang kanyang sinasabi na madaling unawain ang buhay ni 

Rizal dahil tipikal lang naman ang pag-aaral sa isang talambuhay. Hindi katulad ng 

nobela, kinakailangan nito ng kritikal na pag-iisip at pagbabasa. Tinumbok niya ang 

kompleksidad nito:  

Feeling ko kasi complex talaga yung Noli and El Fili, hindi lang siya basta kuwento 

na kinukuwento lang yung mga nangyari noong mga panahon ng mga Español, 

yung mga pananakop, pero meron pang mas malalim na parang ano 

ah….information na kailangan talaga nating alamin para mas matuto tayo sa 
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Kasaysayan… sa College talaga siya ituro, tapos yung Rizal, siguro Senior High or 

oo siguro Senior High. Kasi parang The Life of Rizal, parang ano lang siya eh, hindi 

ko naman minamaliit pero parang puwedeng pag-aralan siya ng Senior High School 

student kasi siyempre napag-aralan mo na yung buhay ni Rizal. I mean parang 

pagkilala mo sa normal na tao di’ba, makakabisado mo agad yung tao, yun naman 

yung tipikal na ginagawa ng mga high school student yung nagkakabisado pero 

kailangan yung El Fili at Noli, kailangan talaga understanding, ‘di mo lang siya 

kailangang kabisado, kailangan naiintindihan mo yun, alam mo yun, naisasapuso 

mo yung kung ano yung pinag-aaralan mo ganun (L1, 19, PR) 

Malinaw sa pahayag ng mga guro sa itaas na binabase nila ang pagkatuto sa mga 

nobela ayon sa kinakailangang gawin na itinakda ng kurikulum at sa tipikal na rin na 

dahilan na kailangan nilang maunawaan ang nasyonalismo at kabayanihan ni Rizal. 

Samantala, nakikita sa kabilang banda ang paggigiit ng mga mag-aaral na kinakailangan 

na umalpas ang kanilang pagkatuto sa mas matayog at makabuluhang pagtrato sa mga 

nobela ni Rizal. Walang saysay ang nobela ni Rizal kung ikukulong lamang ito sa 

kadahilanang akdang pangnasyonalismo ang mga ito. Hindi nasyonalismong gawain ang 

tapusin lamang ang aklat. Hindi nasyonalismong gawain ang ituro na lamang basta-basta 

ang mga nobela. Hindi nasyonalismong gawain na porke dumaan tayo sa mga nobelang 

ito, matagumpay na tayong nagsagawa ng makabayang layunin. Nakita o natutuhan kaya 

ang diwa ng nasyonalismo batay sa mga tauhan ni Rizal? Kung susuriing mabuti, batbat 

ng katuruang nasyonalismo ang mga nobela ni Rizal. Pagpapahalaga sa wikang 

pambansa ang naging tema ng pag-uusap nina Simoun at Basilio sa Kabanata VII ng El 

Filibusterismo; usaping pambayan ang namayani sa palitang pahayag nina Isagani at 

Señor Pasta sa Kabanata XV ng El Filibusterismo; at pagpapahalaga sa sariling 

kalinangan ang naipamalas sa Kabanata XX ng Noli Me Tangere (San Juan, 2017, p. 

14). Isipin na lang natin kung ang naging paraan upang ituro ito ay parang ganito: Sino 

ang kausap ni Isagani sa Kabanata XV? O di kaya’y Tama o Mali, nag-usap ba sina 

Simoun at Basilio sa Kabanata VII ng El Fili? Ito ang kinakatakutan nating lahat – ang 

ikulong si Rizal sa mundo ng trivia.  

Kongklusyon 

Napatunayan na isang malawak na kultura ang pagtuturo at pagkatuto sa 

dalawang nobela ni Jose Rizal. Malinaw na pinipilit ng estado mula noon hanggang 

ngayon ang kabuuang pagkamakabayan ni Rizal sa pamamagitan ng pagsangkap nito 

sa sistema ng edukasyon (Cruz, 2009, p. 92). Angkop din ang mapanghawang landas sa 

pagtrato sa kultura ni Raymond Williams (1977, pp. 121-127). Katulad ng tinalakay ng 

papel na ito, layuning sipatin kung kulturang dominante (dominant) o umuusbong 

(emergent) ba ang umiiral ngayon sa estado ng pedagohiya at pagkatuto ng kabataan. 

Bukod sa ikinulong bilang tila isang institusyon ang pagtuturo kay Rizal, umaangkop pa 
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rin ang mga guro sa tradisyonal na pagtrato rito bilang isang babasahing pampanitikan 

na isinulat sa malayong nakaraan. Nanatili pa ring dominante dahil walang pagtatangka 

ang ilan na kumawala sa tipikal na pagbasa rito. Ang iba naman ay tumutungo na sa 

panibagong anyo at praksis ng neokolonyalismo sa kasalukuyang panahon sa 

pamamagitan ng pagtatanghal sa mga nobela bilang larawan din ng kasalukuyan. Ang 

angkop na kontekstwalisasyon sa mga nobela ni Rizal ay kailangang ilugar sa modernong 

panahon, huwag mang tigilan, bawas-bawasan ang trivyatikong pagtalakay sa kanyang 

buhay at mga naisulat sa loob ng klase. Hayaan ang mga guro na ituro ang mga nobela 

na ayon sa kani-kanilang pagpapakahulugan sa nasyonalismo. Huwag bansagang 

filibustero ang mga guro kung ito ay seryosong nagtuturo sa mga nobela ni Rizal at sa 

pagkatao nito bilang isang subersibo at radikal na bayani (San Juan, 2020, p. 235). Sa 

halip na ituon ang talakayang babaero, si Jack the Ripper, tatay siya ni Hitler, bakla siya, 

o kung ano-ano pa si Rizal, bakit hindi pagnilay-nilayan ang gamit ni Rizal sa lipunan 

katulad ng – si Rizal ay anti-kapitalista (San Juan, 2011a, p. 52) nang ipamalas niya ang 

pakikibaka ni Kabesang Tales sa mga prayle; si Rizal bilang aktibista (San Juan, 2011b, 

p. 59); at kahalagahan ni Rizal at kanyang mga nobela sa pag-unawa ng imperyalismo, 

pyudalismo, at kapitalismo (San Juan, 2020, pp. 243-248)? 

Kinasasangkapan ang kabuuan ng nobela bilang larawan ng lipunan at suliranin 

nito ngayon. Sa pamamagitan ng mga pedagohiyang may paglalapat upang taluntunin 

ang kasalukuyan, maituturo itong pagsaliwa sa dominanteng kultura na tingnan ang 

nobela bilang isang “nobela lang.” Kung gayon, maaari ring tingnan ito bilang umuusbong 

na kultura sa pagtrato sa mga nobela nitong dantaon 21. Ang suliranin nga lang, tila 

nakokontrol na lamang ng estado ang limitasyon kung ano at hanggang saan lamang ang 

dapat matutuhan ng mga mag-aaral sa esensya ng nobela. Katulad ito sa kung paano 

nila kinontrol at ipinamudmod sa kaguruan ang halos built-in na sistema ng pagtuturo sa 

mga nobela ni Rizal. Malinaw ito sa hayskul na isang kwarter lamang ang inilalaan. 

Samantalang sa kolehiyo na isang semestre ang talambuhay ni Rizal, ang mga nobela 

ay pinapasadahan o bilang isang komponent lamang ng asignaturang ito. Matagal nang 

kinontrol ng pamahalaan ang kurikulum. Matatandaan sa yugto ng taong 2013, walang 

habas nilang inalis ang Philippine History sa Junior High School. Ang resulta, walang 

alam sa kontekstong historikal ang mga estudyante. Paano tuloy makikilala si Rizal bilang 

bahagi ng Kasaysayan? Isa pa, nasa wikang Filipino ang mga karamihang salin ng 

nobela. Paano naman ang hakbang ng pamahalaan sa pag-alis o pagbabawas ng 

kursong Filipino at panitikan sa kurikulum? Nasyonalismo pa ba itong matatawag? 

Gayumpaman, emergent ang katangian sa panig ng mga guro dahil 

kinasangkapan din nila ang nilalaman ng kurikulum bilang bahagi ng resistans na basagin 

ang mandato ng estado at kumalas sa padron ng kurikulum na ipakilala si Rizal sa 

limitadong paraan. Marami sa mga kilala kong guro sa hayskul ang nagbibigay ng 

kritisismo sa mga nobela at maging kay Rizal upang ipamulat sa mga mag-aaral ang 
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estado ngayon ng henerasyon. Isa pa, kailangan ding basagin ang pananaw na ang mga 

kurso tungkol kay Rizal at mga nobela nito ay isang minor requirement lamang na 

kailangang ipasa. Mahalaga sa mahalaga ang mga isinulat niya sa usaping nasyonalismo 

ngunit kailangan itong seryosohin hindi lamang ng mga mag-aaral at kaguruan ng 

Kasaysayan at Literatura – bagkus ng sambayanan. Sa naging pahayag ni Joel 

Malabanan (2011): 

“Maaaring ang mga nilalaman ng Noli Me Tangere ay hindi konkretong magagamit 

sa kurso ng Engineering, Accountancy, o Nursing sa kolehiyo at kahit sa 

pagtatrabaho sa call center. Ngunit kung seseryosohin lamang ng mga 

estudyante ang pagsusuri sa nobela, at kung tunay na mahusay ang gurong 

nagtuturo sa Filipino, ang mga aral na taglay ng nobela ay makatutulong sa 

pagsusuri ng ating lipunan sa kasalukuyan na gabay naman sa maktwiran nating 

pagkilos (p. 38).” 

Sa kabila ng pagiging dominante ng kurikulum na dapat ituro ang mga nobela sa 

isang partikular na taon, taliwas naman ang naging pagtingin dito ng ilang mag-aaral. 

Bilang bahagi ng kanilang umuusbong (emergent) na kamalayan hinggil sa kung ano ang 

praktikal at kapaki-pakinabang para sa kanila, nagbigay na rin sila ng kritisismo hinggil 

sa kung paano itinuturo at natututuhan ang dalawang nobela. Sa pagkakataong ito, hindi 

kasalanan ng mga guro at lalo na ng mga mag-aaral kung bakit kulang o may kamalian 

kung paano tinatrato ngayon ang pagbabasa sa mga nobela. Tanging estado lamang ang 

nagdikta sa kung ano ang nararapat para sa mga guro at lalo na sa mga mag-aaral. Sa 

huli, malaya tayong pairalin ang ating agency kung ano ba ang angkop para sa lipunang 

ito – kung kailangan bang umangkop o kumatig sa resistans. Sa huling salita, ang 

estadong humulma ng kurikulum ang dapat punahin sa hindi makatarungang pagpaling 

nito sa edukasyong mapanupil sa halip na mapagpalaya. 
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ABSTRAK 

 

Paano binibigyang-hugis ang konsepto ng bayan sa mga akdang piitan at 

itinatanghal bilang panlipunang engkwentro kaugnay sa pakikibaka ng mga bilanggong 

politikal?  Ito ang pangunahing tanong na nais sagutin ng kasalukuyang pag-aaral upang 

makapag-ambag sa politikal na diskurso ukol sa papel na ginagampanan ng alternatibong 

panitikan sa pambansang pagpapalaya. Sinuri ang mga piling akda at panlipunang 

protesta sa perpormatibong lente at diskursong kontra-gahum sa dominanteng 

neokolonyal na kaayusan. 

Mga Susing Salita: akdang protesta, bayan, kontra-pagtatanghal, bilanggong politikal, 

kontra-gahum  

~~~ 

ABSTRACT 

  

How is the concept “nation” tackled and shaped in selected prison literature, and 

performed as social encounters related to the struggle of political prisoners? This is the 

main question that the study tries to problematize to contribute in the political discourse 

on alternative literature and social movements’ role in national liberation.  Selected 

literature and social protests are examined through performative lenses and via 

counterhegemonic discourses on the dominant neocolonial order. 

Keywords: protest literature, nation, counter-performance, political prisoners, counter-

hegemony  

~~~ 
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“Sa loob at labas ng bayan kong sawi, 

 kaliluha'y siyang nangyayaring hari, 

 kagalinga’t bait ay nalulugami,  

ininis sa hukay ng dusa’t pighati.” 

- Francisco Balagtas sa “Florante at Laura” 

Introduksyon  

Mahalagang simulan ang talakayan sa hinirayang (imagined) “bayan” ng makata 

at naging bilanggo rin sa panahon ng kolonyalistang Espanyol na si Fransisco Baltazar. 

Matatandaang ang Florante at Laura (inilathala noong 1838) na pinagmulan ng nasabing 

mga linya ay inakda sa bilangguan bilang pailalim na protesta ng makata sa panlipunang 

inhustisya at pang-aabuso na namamayani sa kanyang bayan. Ang Albania na alegorya 

sa Pilipinas ay inilarawan na “bayang ualang loob” (nawalan ng bait mula nang sakupin) 

at “bayang bulag”, “bayang nasindac” dahil tila bantulot o halos walang pagkilos laban sa 

kanyang mananakop. Para sa historyador at kritiko sa panitikan na si Bienvenido 

Lumbera, mahalaga ang papel na ginampanan ng nasabing akda sa paghuhugis ng 

“makabayang tradisyong pampanitikan.” Sa kanyang pagsusuri, “(a)s Florante and Laura 

passed on from one decade to the next, there seemed to have accrued to the poem 

meanings projected by audiences who saw in Florante’s plight a reflection of their own 

misery and outrage under the oppresive rule of foreign tyrants.” (sinipi ni Ordonez, 1996, 

p.)  

 

Mula rito, pana-panahong nalilikha at naisasalin ang tradisyon ng “panitikang 

bilangguan” bilang umuusbong na panitikang may alternatibo at malaon, 

rebolusyonaryong tunguhin na humahamon sa dominanteng kaayusang mapanupil at 

mapagsamantala. Ang pagtindi ng kolonyal at neokolonyal na panunupil ay nagluwal ng 

marami pang bilanggong politikal na manunulat gaya nina Jose Rizal, Isabelo Delos 

Reyes, Aurelio Tolentino, Amado V. Hernandez, Jose Maria Sison at marami pang iba. 

Kinatha nila ang “bayan” sa iba’t ibang paraan at pagpapakahulugang nakasalig sa krisis 

ng kasaysayan at panahon. Sa mga artikulong “On Prison Literature,” at “Writing Behind 

Bars,” tinalakay ang tradisyon ng paglikha sa mga bilangguan bilang mahalagang ambag 

sa pakikibaka para sa kalayaan. Sa pagsusuri ng iskolar sa makabayang panitikan na si 

Elmer Ordonez (2001), ang pagsusulat ng tulang bilangguan, na bagaman naisulat sa 

loob ng bilangguan ay hindi lamang pumapaksa tungkol sa bilangguan, sa halip, 

pagtatawid sa malawak na tinatanaw na malayang lipunan: “Indeed, you can imprison the 

revolutionary but not the revolution.” Sa pag-aaral na ito, ipapakilala ang ilang piling dati 

at kasalukuyang manunulat na bilanggong politikal na naglabas ng kanilang mga 

antolohiyang pampanitikan nitong nakaraang dalawang dekada para maging sabjek ng 

pagsusuri. Babasahin natin ang dalumat at pagsasaakto ng bayan sa kanilang mga 

akdang protesta, at ang mga panlipunang pagtitipon bilang engkwentro sa isinusulong na 

pakikibaka para sa hinahangad na kalayaan at bayan.  
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Konseptwalisasyon ng Bilanggong Politikal sa Diwa ng Bayan 

 Ang bilanggong politikal bilang panlipunang penomenon ay nakaugat sa 

pagkakaroon ng kilusan sa pambansang pagpapalaya. Sinasabing nagsimula ang 

kalakarang ito nang likhain ang mga bilangguan at konsepto ng kriminalidad bilang 

proyekto ng kolonisasyon sa panahon ng Kastila at Amerikano. Sa aklat na Crime, 

Society and the State in the Nineteetnth Century Philippines ni Greg Bankoff (1996) 

tinatalakay ang bilangguan na nagsilbing isa sa pinakamatingkad na larangan ng kontrol 

at panunupil upang panatilihin ang kolonyal na kaayusan: “(o)ffenders must not only be 

punished and society saved from their pernicious and potentially subversive influence, 

but they must also be restored to that society as reformed persons imbued with a lasting 

respect for order, work, and thrift.” (p. 155) 

Sa ganitong lohika ng mga bilangguan at paglikha ng parusa bilang tagapamansag 

ng kolonyal na kaayusan, maraming katutubong Pilipino ang naging bilanggong politikal 

dahil sa kapangahasang hamunin at labanan ang mapanupil na kaayusang ipinapataw 

ng mga mananakop. Sa panahon ng Batas Militar ng rehimeng Marcos nalikha ang 

terminong poldet (pinaikling political detainee). Sa pagpapatuloy ng neoliberal at 

neokolonyal na kaayusan, binigyan ng bagong bihis at direksyon ang dayuhang kontrol 

sa ekonomiya, politika at kultura. Pinondohan ng mga imperyalistang bansa ang mga 

kontra-insurhensyang programa ng Estado na nagbabalat-kayo sa layuning 

panseguridad ngunit ang katotohanan ay ginagamit sa paglansag sa mga kritiko ng   

namamayaning status quo. Binalangkas ang mga programang kontra-rebolusyonaryo 

alinsunod sa dikta ng mga dayuhan gaya ng Oplan Lambat Bitag (Ramos), Oplan 

Makabayan (Estrada), Oplan Bantay Laya 1 at 2 (Arroyo), Oplan Bayanihan (Aquino) at 

Oplan Kapayapaan (Duterte) na lahat ay pinondohan sa pamamagitan ng dayuhang 

ayuda (Magno & Gregor, 1986; De Guzman & Craige, 1991; De Castro, 2010; IBON 

International, 2017; Chew, 2019). Kung lalagumin ang ganitong mga historikal at politikal 

na konteksto, mapagninilayan na ang pagkakalikha sa mga bilanggong politikal ay 

kaugnay sa pagkakabuo ng represibong aparato ng Estado na sinusuhayan ng mga 

dayuhang kapangyarihan sa pagpapanatili ng status quo sa isang banda, at ng paglakas 

ng kilusang mapagpalaya na tagapagbandila naman ng tunay na panlipunang 

pagbabago, sa kabilang banda. Kaugnay ng ganitong realidad, nahubog ng organisasyon 

sa karapatang pantao na KARAPATAN ang kontemporanyong kahulugan ng mga 

bilanggong politikal (Monumento, 2011):  

 

… yaong inaresto at idinetine para sa “mga gawaing kaugnay ng pagsusulong ng 

kanilang mga pampulitikang paniniwala.” (“Acts in furtherance of their political 

beliefs“.) Habang isinasampa sa ilan ang mga pulitikal na kaso gaya ng rebelyon, 

sedisyon at iba pa, karamihan sa mga bilanggong pulitikal ay sadyang 

sinasampahan ng mga kasong tulad ng illegal possession of firearms and 
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explosives, murder, kidnapping, arson at iba pang gawa-gawang kasong kriminal. 

Ang mga ito ay nagkakaila sa pulitikal na katangian ng kanilang pagkakapiit. 

Ipinagkakait sa kanila ang kanilang kalayaan, gayundin ang hustisya mula sa 

matamang proseso ng batas, habang apektado sila ng stigma bilang mga 

“karaniwang kriminal.”  

 

Sa lenggwahe mismo ng isa sa pinakakilalang naging bilanggong politikal sa bansa 

– ang makatang si Amado V. Hernandez na malao’y naging isa sa mga pinakaunang 

Pambansang Alagad ng Sining (gawad na balintunang ibinigay ng Estado mismo, post-

humous nga lamang), ang bilanggong politikal ay itinuturing na kriminal ng Estadong 

mapaniil at mapang-api dahil sa kanyang pagtutol at paglaban sa mga inhustisya sa 

lipunan, sa ilalim ng sistemang baligtad ang tingin sa mga bagay-bagay, kaya’t ang mga 

mandarambong na nagnanakaw sa kaban ng bayan ang siyang nasa poder habang ang 

nagmamalasakit sa kapwa Pilipino at naghahangad ng maginhawang buhay para sa lahat 

– para sa buong bayan – ay siyang ibinibilanggo:  

Bilanggo: piit ng malupit 
na kapangyarihang bihag din ng kanyang 
takot sa matuwid;  
ilang panahon nang kinulong at sukat  
nang sukdulang higpit: daming mga araw, ang aking asawa ay di makalapit, 
kawawang bunso ko ay di madampian ni isa mang halik: 
mga kaibigan, kasama’t kapatid, 
bawal ang sa aki’y makipag-ulayaw kahit ilang saglit: 
ibong piniit na’y walang habag pa ring pinutulan ng bagwis 
mistulang salarin o isang maysakit, 
bilang iniligpit 
at itiniwalag nila sa daigdig; 
ang aking higaa’y tablang maligasgas at wala ni banig 
na iisang dangkal sa amoy-libingang simentong malamig, 
ang aking pagkain ay laging mapait, 
ang kasuotan ko ay laging limahid; 
ang mukha ng araw, ano bang tagal nang sa aki’y nagkait? 
ang luom na hangin ay singaw ng lason ang inihahatid, 
ang yabag ng kawal na bantay ay dinig sa gabing pusikit, 
ang tiktak ng oras, tila tanikalang di mapatid-patid… 
Ako’y nagtitiis… 
A, labis at labis 
Ang binabata kong tiisi’t hinagpis! 
Bakit? bakit? bakit? 
Walang sumasagot; walang umiimik… 
Ako ba’y suminsay sa batas kung kaya pinagdusang tikis? 
nandaya? pumatay? nanggaga? nanggahis? 
nagpayaman baga sa pamumulubi ng bayan kong amis? 
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Gising ang Bathala’t kanyang nababatid 
na kung tunay akong nagkasala’y dapat purihin nang higit: 
kasalanan kayang magdilat ng mata’t magbuka ng bibig? 
kasalanan kayang magtanggol-itindig 
ng katotohana’t karunungang lupig? 
ng bayang mahirap –ng dustang paggawa’t aping magbubukid? 
Kasalanan nga bang ang buhay ng dukha’t dangal ng maliit 
Ibangon nang buong pagmamalasakit? 
Laban sa tirano, di ba kabanalan ang paghihimagsik? 
Ngunit hindi lihim sa kahit na sino: 
pag ang namumuno sa isang gobyerno 
ang unang hangarin ay pananagano 
sa kapangyarihan, at gintong akibat ng trono, 
ulong sa putikan pupulutin bawat di yumukong ulo… 
(sa mananaliksik ang diin) 
 

Ang kriminalisasyon ang isang paraan ng Estado para isantabi ang mga batayang 

karapatan ng isang bilanggong politikal para burahin ang pangunahing motibo ng kanyang 

pagkakakulong na nakaugat sa kanilang pampolitikang paniniwala at pagkilos. Kung 

gayon, ang saysay ng kanilang mga akdang piitan at inoorganisang panlipunang 

pagtitipon ukol sa kanilang paglaya ay nagsisilbing mga kontra-gahum at kontra-

pagtatanghal sa mala-pyudal at mala-kolonyal na palabas ng Estado para panatilihin ang 

bulok na sistemang panlipunan. Ang kriminalisasyon ng bilanggong politikal ay isa sa mga 

pinakamalalang resulta ng kriminalisasyon mismo ng mga pakikibaka para sa panlipunang 

pagbabago, bagay na pinuna mismo sa isang ulat ng United Nations High Commissioner 

for Human Rights (2020; p. 10):  

 

On 4 December 2018, the President signed Executive Order No. 70 “to 

institutionalize the whole-of-nation approach to end the insurgency by the end of his 

term in 2022, by strengthening the counter-insurgency programme with a 

comprehensive socioeconomic development component.” Under the Order, the 

National Task Force to End Local Communist Armed Conflict was created. The 

stated aim is “inclusive and sustainable peace and economic vitality in hundreds of 

communities still vulnerable to, or under the grip of, the NPA’s influence”. 65The 

Government reports that resources equivalent to $438 million were allocated for 

social and economic development programmes under Executive Order No. 70.  

 

The departure from a predominantly militarized response to preventing and 

countering violent extremism is encouraging, but this can only be sustainably 

achieved through meaningful participation of the communities affected, and respect 

for human rights and the rule of law. There are concerns, however, that the 

implementation of Executive Order No. 70 appears to be going in the opposite 

direction, mobilizing the administration, from the national to local levels, against 
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suspected communist sympathizers, and further sowing suspicions and divisions in 

communities. Advocacy for economic and social rights comes with the risk of 

being labelled anti-government and thus pro-insurgency, which may hinder the 

goal of inclusive and sustainable development. There are concerns that these 

patterns resemble those that characterize the anti-illegal drugs campaign, 

notably a presumption of guilt and lack of due process or of effective oversight 

– this time against those suspected of supporting the Communist Party of the 

Philippines-NPA.” (sa mananaliksik ang diin) 

 

Sa maikling pagbabalik-tanaw sa konseptwalisasyon ng bilanggong politikal sa 

Pilipinas, malinaw na hindi maihihiwalay sa danas ng mga bilanggong politikal ang 

pagharaya sa “bayan” sapagkat sa pasimula pa lamang, ang adbokasi para sa 

kapakanang panlahat – sa kapakanan ng bayan/sambayanan mismo – ay nakaugat sa 

malalim at malawak na pagyakap ng mga naging o magiging bilanggong politikal sa 

pagmamahal sa bayan, at sa pagkakaroon ng matatayog na adhikain, mga pangarap 

para sa bayan, abutin mang mabilanggo o magbuwis ng buhay para sa mga pakikibakang 

naghahangad na isulong ang mga makabuluhang repormang sosyo-ekonomiko. Sa 

ganitong diwa, ang pagsipat sa produksyong literari ng mga bilanggong politikal ay laging 

makikitaan ng konseptwalisasyon at elaborasyon ng “bayan.” 

Ang “Bayan” sa Hardin ng Makabayang Posibilidad bilang Kontra-Gahum 

 

Nilagom ni Domingo (2011) ang konsepto ng “bayan” batay sa mahabang 

historikal na ebolusyon nito mula pamayanan hanggang bansa sa dalumat ni Salazar 

(1999), aniya: “Bayan in the Tagalog language means people, nation, the place or 

territory, town, the center or capital.”  

 

Sa pananaliksik na ito, pagtatangkaang palitawin ang umuusbong na 

rebolusyonaryong pagpapakahulugan sa bayan na kabuhol ng kilusang mapagpalaya sa 

Pilipinas. Gamit ang mga nailathalang akdang protesta ng piling manunulat na bilanggong 

politikal, susuriin ang tampok na tema, tradisyong pampanitikan, at isinasaaktong 

diskurso ng bayan bilang kontra-gahum. Bahagi ang papel na ito ng mas malaking 

proyekto ng pagsusuri sa isinaaktong bayan sa walong antolohiya ng akdang protesta. 

Ngunit sa ngayon, magtutuon muna ng pansin sa isang antolohiya na pinamagatang 

Garden Behind Bars: Diary and Letters (Women and Children Concerns Committee, 

2009).  

 

Ang Garden Behind Bars: Diary and Letters ay koleksyon ng mga personal na 

pagtatala ng karanasan sa anyo ng talaarawan, liham, tula at bayograpi na isinulat ni 

Angie Ipong sa Pagadian City Jail. Sa prologo ng antolohiya, sinikap baybayin ni Angie 
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sa kanyang alaala ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari simula nang arestuhin siya 

sa mismong Pandaigdigang Araw ng Kababaihan noong 2005. Ang Estado bilang 

Direktor na may pakana ng pag-aresto ay inilagak siya sa di pamilyar na silid at apat na 

araw na incommunicado. Makailang ulit na piniringan ang mata at ilang ulit na nagpalipat-

lipat ng lugar upang dagdagan ang suspense para sa mga susunod na idinireheng 

eksena. Ilang araw pa, mararamdaman niya na lamang ang sarili sa panibagong lunan, 

may todong lakas ng aircon at sa muling pagdilat ng mata, nakatali ang kamay, at 

nakaharap sa isang nilikhang entablado sa anyo ng isang torture chamber para sa 

interogasyon. Dito niya naranasan ang isang eksenang hindi niya akalaing mangyayari 

sa isang 65 taong gulang gaya niya: 

 

 “I plead mercy. Then they started undressing me, pulled my bra up till my breasts 

were exposed and began making fun of my breasts. Not contented, they started 

unbuttoning my shorts, pulled my panties down till I was undressed. They started 

touching my private parts while letting me talk. I was shouting for mercy, that they 

treat me with respect like their own mother and sisters but they just laughed at me.” 

(2009, p.12)  

 

Bilang protesta sa ginawang panghihiya at pagkakait ng kanyang karapatan, 

labing-isang araw siyang nag-hunger strike hanggang sa maiharap sa kanyang pamilya, 

makausap ang abogado mula sa isang human rights organization at mailipat sa 

bilangguan mula sa torture chamber. Sa ganitong matapang na paglalahad ng 

pinakapribadong karanasan at trauma, nagiging higit na makapangyarihan ang alaala na 

itanghal ang nais ikubli ng Estadong posturang makatarungan at ang nais likhaing takot 

ay biguin. Ang pagtatanghal ng alaalala ay may kakayahang palitawin ang ikinukubli: 

“Performance can ‘disappearance’ be rendered visible” (Taylor, 2002, p. 229). 

 

Para naman kay Alfred Mccoy (2006), ang ganitong paglikha ng malagim na 

spectacle ng torture ng Estado ay nakabalangkas din sa imperyalistang programa at 

kampanyang anti-rebolusyonaryo: “In a sense, these Filipino interrogators carried the 

agency’s paradigm to its ultimate level, combining an expansive psychological 

theatricality with a lurid physical brutality to terrorize, not just their many victims, but an 

entire society.” (p. 75) 

 

Sa ganitong kalagayan, inakda ang alaala bilang protesta ng paglalantad sa 

proyekto ng karahasan at takot na sabwatang inilalako ng Estado at imperyalistang 

ahensya na pangunahing nagpopondo ng terorismo sa mundo. Sa mga susunod na 

pahina ng antolohiya, bubuksan ni Angie ang mas malawak na posibilidad ng kanyang 

alaala bilang balon ng diyalektikal na pagtatagpo ng kasalukuyan at mahabang 

karanasan sa pakikibaka. Matatagpuan niya ang sarili sa harapan ng tiwangwang na 
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lupa, nakabuburyong na paligid at anyaya ng hukay sa bilangguang nais bulukin ang 

kanyang isip at diwa. Hinamon ni Angie ang represibong espasyo ng bilangguan gamit 

ang kanyang mabungang alaala at kasanayan. Bilang anak ng magsasaka at nagsilbing 

organisador ng manggagawang bukid at pambansang minoryang lumad sa kanayunan, 

lumikha siya ng posibilidad sa limitado at bakanteng espasyo: 

 

“But instead of fretting and lazily accepting such condition and looking at the barren, 

empty space in the jail compound, I thought working out an organic vegetable 

garden would be good. This will be a means to get my daily exercise and sunning.” 

(2009, p.17)  

 

Ang organikong pagtatamin ay nagbubukas ng alternatibong diskurso ukol sa 

pambansang pagsasarili at pagtutol sa pagiging palaasa ng bayan sa kaparaanan ng 

pag-unlad na nakabatay sa kanluraning balangkas. Ang pagpapalago ng hardin sa likod 

ng mga rehas na bakal ay nagpapadala rin ng mensahe at panawagan para sa 

agrikultural na bansang binabansot ng mga proyekto ng “Metropolitan Dreams” ang 

idyoma ng kapitalismo para kay Neferti Tadiar, at pagsasantabi sa pambansang 

potensiyal sa larangan ng modernong agrikultura at pambansang industriyalisasyon. (sa 

Rodriguez, 2006, p. 129).  

 

Sa yugto-yugtong proseso ng pagpapalago sa hardin ng bilangguan na 

nagsisilbing hati sa bawat kabanata, nabubuksan din ang mga pahina ng karanasan at 

alaala ni Angie na nagsasalaysay sa kanyang paglago bilang indibidwal patungo sa mga 

karanasang unti-unting humubog sa kanya sa pakikibaka. Ang alaala ni Angie ang 

naging daluyan ng diskurso ukol sa bayan na isinaakto sa paningin ng isang maralitang 

anak ng magsasaka at nang lumaon ay naging organisador ng mga kapwa magsasaka 

at pambansang minoryang lumad.  

 

Maagang namulat si Angie sa kahirapan ng buhay-pagsasaka at ang 

pagsasamantala ng mismong mayamang kaanak na panginoong may lupa ay 

representasyon ng malawakang pag-iral ng di pantay na distribusyon ng yaman at semi-

pyudal na relasyon: “Every harvest we would bring sacks and sacks of palay to Tiong 

Joven’s big house as our rent ---threshed and dried and ready for milling. It was a lot of 

hard work and we were giving them 40% of the harvest each time.” (2009, p. 22). Sa 

akda, ipinakilala ni Angie ang kanyang ama na nagsisilbing representasyon naman ng 

masisipag na magsasakang hindi umuunlad dahil sa atrasadong kondisyon ng 

pagsasaka at kawalan ng tunay na reporma sa lupa sa Pilipinas.  

 

Sa isang taong pagtatrabaho sa plantasyon ng saging sa Evergreen Farms, 

naranasan ni Angie ang direktang pagsasamantala sa mga gaya niyang manggagawang 
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bukid at lantarang pangangamkam ng lupa ng mga multinasyonal na kompanya at 

negosyo. Sa paglahok sa mga gawaing misyonero kasama ang mga taong simbahan, 

pinagninilay tayo ni Angie sa kanyang sariling karanasan ukol sa mahalagang papel ng 

mga makabayang pari at madre sa lipunang Pilipino: “The church also actively 

participated in the movement against the incursion of the agribusiness multinational 

corporations and how the lands were forcibly taken from farmers due to expansion of 

banana plantations.” (p. 33).  

 

Kompesyonal ang paraan ng paglalantad ni Angie sa mga kahinaan ng elitista at 

komersyalisadong edukasyong umiiral sa bayan. Sa halip na tumugon sa pagbibigay ng 

alternatibong solusyon sa mga kasalukuyang problema ay nagdudulot pa ng labis na 

diskriminasyon at burgis na kultura sa mga kabataang tiwalag sa realidad, aniya: 

“…every 7th of the month a list of students who could not pay their tuition fees were read 

in class and temporarily barred from attending classes and oftentimes I was in the list. 

Second, for one year I didn’t have my gala uniform which prevented me from joining 

those big events in school.” (p. 28) Para nga kay Renato Constantino (1974), 

ginagawang negosyong patubuan ang edukasyon sa halip na gawing batayang 

karapatan ng mga mamamayan.  

 

  Malaking ambag din ng memoirs ni Angie ang bigyang-artikulasyon ang 

redepinisyon ng pagpapamilya sa rebolusyonaryong lente. Sinasalamin nito ang 

pagpapahalaga ng Katipunan sa “bayan” na kaugnay sa pagganap ng papel ng “ina” sa 

kanyang mga “anak” o “mag-anak” na pinangangatwiranang batayang pundasyon ng 

isang lipunan.Sa karanasan ni Angie, ang isakripisyo ang panahon kasama ang anak 

para gampanan ang tungkulin ng pagpapalaya sa bayan, ang bayan ng kanyang anak 

at mga kaanak: “Because of demands of our life and our work, we nursed our baby girl 

only for a month after birth and left her in care of my in-laws as surrogate parents.” (p. 

42). Kaugnay nito sa pagpapalawig nina Guillermo, et al. ukol sa batayang prinsipyo ng 

Katipunan sa pag-ibig, anila: “Ang pag-iibigan sa Katipunan: Maykapal, Inang Bayang 

Tinubuan at Kapwa, ang nagbibigay-katwiran sa sama-samang paghahasik o 

pagbubulalas ng bagsik – ang dahilan ng himagsikan” (1998, p. 106). Kung gayon, sa 

Katipunan man o sa kontemporanyong kilusang mapagpalaya, ang rebolusyon ay 

kahulugan ng maalab na pag-ibig.  

 

Masasalamin din ang rebolusyonaryong pagtingin ni Angie sa papel ng 

kababaihan sa bayan. Makikita ito sa maraming pagkakataon sa kanyang talaarawan. 

Halimbawa, ang karanasan ng kanyang Nanay na kasamang nagsasaka ng kanyang 

Tatay upang lumikha ng pagkain sa pamilya ay pagbalikwas sa patriyarkal na 

kumbensyon ng tahanang Pilipino. Ang kapasyahan niyang hamunin ang sarili mula sa 

komportableng propesyon ng pagtuturo patungo sa mapanganib na pag-oorganisa ng 
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mga magsasaka sa kanayunan, at pagharap sa kontradiksyon ng pagiging ina ng bayan 

bilang ekspresyon ng mas malalim na pag-ibig sa biolohikal na anak ay ilan sa 

sakripisyong hinihingi upang mapalaya ang bayan. Ganito rin ang retorika ni Bonifacio 

sa halaga ng sakripisyo sa kanyang tulang “Pag-ibig sa Tinubuang Lupa.” Sa kilusan ng 

pagpapalaya sa bayan, tinitingnan ang pagpapalaya sa kababaihan bilang kaugnay na 

bagay: “The fact that we are part of the process of liberating our peasant women from 

the exploitation and oppression of the sexes, the family institution and sovereignty as a 

whole, has given me hope that someday Filipino women will no longer be tied to the 4Bs 

-  bahay (house), Bana (husband), Bata (baby) and Baboy (pig), but empowerment will 

make them actual partners in the task of deveopment.” (p. 49).  

 

Bilang babae, ginampanan ni Angie ang tungkulin ng kontemporanyong babaylan 

bilang tagapag-ingat ng bayan sa sinaunang kaayusan ng pamayanang Pilipino: “a 

shaman who take of the spiritual ang physical health and cultural life of the community. 

She was nurturer, preserver, and diviner of homes.” (Domingo, 2011, p. 95). Sa 

bilangguan, malaki ang naging papel ni Angie sa pagpapanatili ng diwang 

rebolusyonaryo, mabuting kalusugan at pangkulturang pamumuhay ng komunidad. Sa 

isang liham na isinulat ni MJ, isa sa mga kababaihang bilanggo na nakaranas ng malupit 

na realidad at tinulungan ni Angie na ibalik ang dignidad sa kanyang sarili, naipahayag 

kung paano sila nabago ng mga paninindigan ni Angie: 

 

 “Rest assured that I will always put them to heart and will try my best to live in 

dignity and find respectable livelihood for my child…In you I found the one who 

does not value money but the goodness and well-being of the greater majority. 

In you I found the person who is willing to give and sacrifice everything in order 

to achieve the correct order.” (Ipong et al.,2012, p. 63)  

 

Sa patuloy na paglago ng hardin at paghalaw sa mayamang karanasan sa 

pakikibaka, nagluwal ito ng kolektibong pag-asa at pagbabayanihan.  Ang produktibong 

pagtatanim ng mga halamang gamot, pagluluto ng masustansyang pagkain sa kabila ng 

kakulangan sa rasyon, paglikha ng mga pangkulturang gawain gaya ng mga beads at 

cards mula sa basura, ay ilan lamang sa nalikhang posibilidad ng hardin bilang 

manipestasyon ng matatag ng rebolusyonaryong diwa. Ang represibong espasyo ng 

pagkabagot, kalungkutan, anxiety at pagkaawa sa sariling kondisyon ay napalitan ng 

alternatibong komunidad na may pagtutulungan at pagkakaisa.  

 

 Sa aklat na An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols ni J.C Copper 

(1987), binigyan ng kahulugan ang hardin bilang makahulugang simbolo: “The Gardener 

is the Creator and in the center of the garden grows the life-giving Tree, fruit, or flower, 

the reward of him who finds the center. The garden is also the symbol of the soul and the 
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qualities cultivated in it and of tamed and ordered nature.” Ang hardin ang nagsisilbing 

espasyo ng kaluluwa, ang rebolusyonaryong diwa, na hinding-hindi mabibilanggo. 

 

Pag-oorganisa ng mga Panlipunang Pagtitipon at Engkwentro sa Pakikibaka ng 

mga Bilanggong Politikal na Manunulat bilang Kontra-Pagtatanghal  

 

Ang alaala ay isang proseso at produksyon ng kolektibong paglikha ng mga 

espasyo at lunan na maaaring mapanatili at mabura. Sa kategorisasyon ni Diana Taylor 

(2002), naipapangkat ang gunita sa anyo ng arkaybal at repertoire na kapwa itinatanghal. 

Pinag-iba ni Taylor ang dalawa sa pagpapakahulugan sa arkaybal bilang pagpapanatili 

ng mga materyal na batis gaya ng mga dokumento, tala, larawan at artifact na 

nagsisilbing permanteng bakas ng gunita sa konsepto ni Freud. Samantala, ang 

repertoire naman ay tumutukoy sa pagsasaakto ng alaala sa pamamagitan ng 

pagtatanghal, oratura, galaw, pakikitungo, sayaw at iba pang tipo gaya ng traumatikong 

pagbabalik-tanaw, pag-uulit at pamamantasya. Sa ganitong pagpapangkat, magagawa 

nating makapagnilay ukol sa hindi maikukulong na galaw ng gunita na maaaring ilagak o 

sumulong sa anumang lunan at panahon: “We transmit events, thoughts, and 

remembrances not only through our literary writings and document histories but also 

through our bodily acts and performances. The techniques of storing, transmitting, ang 

decoding these materials differ, of course, as do the possibilities of access.” (Taylor, 218). 

Binabasag sa ganitong pananaw ang pagiging positibistang tendensiya ng ating pagtingin 

sa kasaysayan at karanasang bayan na hindi dapat ikahon ang ating pagsusuri at pag-

unawa. Pinahahalagan nito ang prinsipyo ng pagdanas at paggunita bilang instrumento 

ng malalimang pag-unawa.  

 

Sa puntong ito, titingnan ang mga panlipunang pagtitipon at engkwentro (biglaang 

tagpo) bilang kolektibong pagtatanghal ng alaala at “politika sa espasyo” sa termino ni 

Alain Badiou. Para sa kanya, ang politika ay tumutukoy sa kolektibong pagkilos na 

inoorganisa ng partikular na prinsipyo na layuning buksan ang bagong posibilidad na 

sinusupil ng dominanteng kaayusan. (2005). Tatawagin naman ito sa kasalukuyang papel 

bilang kontra-pagtatanghal, ang posibilidad ng di sadyang pagtatanghal at mga nuances 

ng pakikibaka sa iba’t ibang anyo ng protesta, pagtitipon at engkwentro ng mananaliksik 

sa mga ito. Sinisipat ang diyalogo ng alaala at mensahe ng paglaban na perpormatibong 

natutunghayan at may epektong humihimok na lumahok para likhain ang posibilidad.    

 

Inilunsad noong Oktubre 9, 2015 ang Free the Artist Movement sa UP Diliman na 

nagbukas ng ugnayan ng nakaraan at kontemporanyong panahon ng mga bilanggong 

politikal bilang makabuluhang diyalogo ng alaala. Ibinahagi ng kilalang dibuhista at 

kasalukuyang Dekano ng Kolehiyo ng Pinong Sining ng UP Diliman na si Neil Doloricon 

na hindi masyadong pinapansin ang mga artista sa panahon ng Batas Militar hanggang 
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sa unti-unting maging bahagi ang mga artista ng mga kilusan para sa panlipunang 

pagbabago, saka lamang nakita ng Estado ang pagiging banta ng sining at kamalayang 

nakapaloob dito. Karanasan naman ng batikang direktor na si Joel Lamangan mula sa 

mahigit apat na taong pagkakakulong ang pag-oorganisa ng samahang panteatro sa loob 

ng mga piitan na nagtulak din sa pag-oorganisa ng mga malawakang strike laban sa mga 

polisiya sa loob ng bilibid. Malinaw sa pagmamapang-alaala nina Doloricon at Lamangan 

ang pagpapanukala ng mga bagong posibilidad sa kasalukuyan.   

 

Habang nangyayari ang forum, nakaeksibit sa labas ng Claro M. Recto Hall ang 

mga larawan at maikling deskripsyon ng mga artista at manunulat na bilanggong politikal.  

Parang nagsasaysay ang mga sining biswal gamit ang kulay at disenyong nagpapakilala 

sa kanilang likhang sining at sa politikang taglay ng kanilang likha.  Halimbawa, ang 

tapang sa mukha ni Alan Jazmines, na isang National Democratic Front (NDF) Consultant 

at ang determinadong masang anakpawis sa kanyang likuran ay pinaghihiwalay ngunit 

pinagdudugtong din ng moog at alambreng may tinik. Malinaw ang mensahe ng larawan 

na nais itanghal ang talabang loob at labas ng bilangguan sa paglikha ng kalayaan at 

pagpapalaya sa masa. Ayon kay Osborne, “Art had the potential to connect with people 

outside of their community and experience. The very nature of bringing people together 

for this purpose created a space of resistance.” (2014, p. 127). Sa sandaling maitanghal 

sa publiko ang kanilang sining gaya nito, nagsisimula rin itong lumikha ng komunidad, na 

magsisilbing pwersang inspirasyon sa pagkilos.  

Larawan 1  

Dibuho ni Alan Jazmines 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

Note. Kuha ng may-akda. 

Habang tumutunghay sa eksibit, pumukaw ng aking atensyon ang isang mesa 

kung saan nakalatag ang mga produktong likhang kamay/handicraft ng mga bilanggong 

politikal na binabantayan ng isang prominenteng imahe at bagong layang bilanggong 

politikal, nagtama ang aming mga mata, ngumiti siya at nagyuko na nagpapahiwatig ng 

pagpapakumbaba. Siya si Andrea Rosal na anak ng yumaong tagapagsalita ng Partido 

Komunista ng Pilipinas na nasa loob ng bilangguan nang yumao ang sanggol na iwinalay 

ng estado sa kanya. Nilapitan ko siya at nagtanong ng presyo ng kanyang mga paninda, 
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tinawag ko siya sa kanyang unang pangalan, at namangha siya na may nakakakilala sa 

kanya.  Ang engwentro ko kay Andrea Rosal ay isang nagsakatawang traumatikong 

alaala. Una ko siyang nakatagpo sa isang presscon noong Marso 21, 2014 kaugnay sa 

pagkamatay ng kanyang anak habang nakabilanggo. Tatlong oras lang siyang pinayagan 

ng Supreme Court na dumalaw para magluksa sa Iglesia Filipina Independiente (IFI), 

umaalingawngaw sa sarili kong alaala ang kanyang pagsusumamong makapiling ang 

anak sa burol at libing nito: “Malungkot na malungkot ako, hindi na nga ako pinayagang 

makasama sa libing ang anak ko, sobrang iksi pa ng oras para makita ko siya sa burol. 

Hindi ba sapat na nawalan ako ng anak?.” Kung gayon, nasasalat sa alaala ang mga 

mga materyal na batayan ng isang walang pusong pangulo, ng isang bulok na sistema 

ng lipunan.  Nakaukit sa mga key chain ang panawagang “Free All Political Prisoners,” 

nakahabi sa masinsing disenyo ng mga bag at pitaka ang pagkabagot at paghihintay, 

bigla kang makapagninilay sa mga alaalang nililikha ng bawat detalyeng humihimok ng 

pagsuporta at paglaban. Sumagi rin sa isip si Angie Ipong at ang kolektibong imahen ng 

hardin.    

 

Larawan 2 at 3 

Likha ng Mga Bilanggong Politikal 

 

       
Note. Kuha ng may-akda. 

Naroon din sa pagtitipon, ang ilang kaanak at tagasuporta ng mga bilanggong 

politikal. Ikinuwento ng isang ama ang pagkakadakip sa kanyang anak na nagsasagawa 

ng field work sa kanilang pananaliksik. Buhay na buhay ang salaysay ng ama ukol sa 

karanasan kasama ang anak bago siya mabilanggo at sinabi niya sa madla na paulit-ulit 

niyang isasalaysay ang ginawa sa kanyang anak bilang deklarasyon ng pagpapawalang-

sala at pagiging inosente nito. Nakabili rin ako ng isang libro ng mga tula na isinulat ng 

manggagawa at bilanggong politikal na si Randy Vegas na kinamanghaan ko dahil sa 

kanyang mga tulang halaw sa danas at suliranin ng karaniwang obrerong Pilipino. Ang 

tula bilang permanenteng bakas ng alaala para kay Taylor ay tinitingnan ni Vegas bilang 

mga materyal na lumilikha ng pwersang hindi masusupil, isang lakas o pwersang 

makaiimpluwensiya ng kamalayan at panlipunang pagbabago. Habang inililipat ang 
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bawat pahina ng antolohiya, naitatanghal sa aking guniguni ang sari-saring senaryo at 

mukha ng pagdanas at pakikibaka ng makata.  

 

Bilang pagtatapos ng okasyon, binasa ang “Pahayag at Pakikiisa ng mga Alagad 

ng Sining na Bilanggong Politikal sa Special Intensive Care Area, Bicutan” noong Okt. 9, 

2015: Sa pamamagitan ng aming mga pagsisikap sa arte at sining, ipinapahayag namin 

ang maraming mapapait na karanasan ng mga bilanggong politikal, kabilang na ang mga 

biktima ng tortyur, at gayundin ang maraming mapapait at masasaya ring karanasan sa 

mga hirap at tagumpay sa kanilang mga pakikibaka.” Sa buong hapon ng pagtitipon, 

naitampok ang pagbabasa ng mga manipesto, likhang sining at mga kwento na tinahi ng 

mga karanasan at alaalang itinawid mula sa mga bilangguan at inihatid sa madla upang 

isiwalat ang katotohanan at deklarasyon ng kanilang patuloy na pakikibaka. Bagama’t  

wala ang mga aktwal na kontemporanyong bilanggong politikal sa lugar ng pagtitipon, 

mararamdaman at makikilala mo sila sa pamamagitan ng mga salaysay at pag-alaala. 

 

Sa pagdalo naman kamakailan sa isang lunsad-aklat ng isa pang bilanggong 

politikal at NDF Consultant na si Eduardo Sarmiento, pangatlong pagkikita namin ni 

Angie. Nakapagkwentuhan kami ukol sa mga isyung panlipunan at kumustahan sa 

isinusulat na disertasyon. Naging madalas ang mga engkwentrong ito lalo at madalas na 

rin akong lumalahok sa mga pagkilos ukol sa mga panlipunang isyu. Sa ngayon, mas 

malaking mga kampanya pa lampas sa pagpapalaya sa mga bilanggong politikal ay 

pagpapalaya sa bayan.  

 

Isinaaktong Bayan bilang Pagbalikwas  

Ang mga akdang protesta at mga kontra-pagtatanghal na nalilikha ng mga 

panlipunang pagtitipon at engkwentro ay naghahatid ng kongkretong mensahe ukol sa 

kasalukuyang mga suliranin ng bayan at ugat ng halos limampung taong armadong 

tunggalian sa lipunang Pilipino. Sa madaling salita, patuloy ang paglikha sa kalakaran ng 

mga bilanggong politikal hangga’t di nalulutas ang mga ugat ng problemang ito sa 

lipunang Pilipino. May digmaan dahil walang kapayapaang nakabatay sa panlipunang 

hustisya. Patuloy ang paglikha ng mga akdang protesta at panlipunang pagtitipon bilang 

kilusan para sa paglaya. Sapagkat ang kahulugan ng bayan ay kahulugan ng mga 

malayang tao sa tunay na makatarungan at malayang lipunan. 

Ang buhay mismo ng mga nainterbyu at nabanggit na bilanggong politikal sa 

artikulong ito ay magpapatunay na ang paglikha at pakikibaka ay nagpapatuloy at 

magpapatuloy.  

Noong 2018, inilimbag ng UP Sentro ng Wikang Filipino ang Susmatanon: 

Kuwentong Pambata ni Eduardo “Ka Edong” Sarmiento. Sa tala ni Rodriguez (2018) 
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“(n)aisulat ni Ka Edong ang kanyang mga kuwento sa loob ng bilangguan. Siya rin ang 

nagdrowing...Inilimbag ang aklat pambatang ito...sa pakikipagtulungan ng SELDA 

(Samahan ng mga Ex-Detainees Laban sa Detensyon at Aresto), KARAPATAN at 

Concerned Artists of the Philippines (CAP). May English translation ang mga kuwento.” 

Noong 2014 unang inilabas ni Sarmiento ang borador ng nasabing antolohiya. Isa sa mga 

kwentong pambata sa nasabing aklat ang pinamagatang “Baryo Maligaya at ang 

Halimaw,” ang halimaw na may tatlong ulo at bumubuga ng mapaminsalang apoy ay  

kumakatawan sa tinatagurian ng mga aktibista na tatlong “salot”:  imperyalismo, 

pyudalismo, at burukrata-kapitalismo.  

Noong 2019, isang taon pagkatapos na maisulat ang unang bersyon ng papel na 
ito, at walong taon pagkatapos na mapawalang-sala (at makalaya) si Angie sa mga gawa-
gawang kasong unang isinampa sa kanya ng rehimeng Macapagal-Arroyo, ibinalita sa 
midya ang paglalabas ng Estado sa ilalim ng rehimeng Duterte, ng panibagong warrant 
of arrest laban kay Angie at pitong iba pa. Nagkaisa ang maraming non-government 
organizations (NGOs) sa pananawagan ng pagbabasura ng nasabing warrant. Inilathala 
ng PAN Asia Pacific noong Oktubre 2, 2019 ang ganitong pahayag: 

The Coalition of Agricultural Workers International (CAWI) supports the call of our 

fellow land rights advocates in the Philippines for the immediate revocation of the 

warrant of arrest served to Angie Ipong, an esteemed peasant activist who have, for 

years, faced political persecution for her commitment to advancing genuine agrarian 

reform anchored on the return of lands to the tillers. 

Together with several others, Ipong is charged with alleged murder for which 

the warrant was signed more than a year ago. A leading member of CAWI, the 

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura (Union of Agricultural Workers or UMA), 

whose women’s desk Ipong chairs, has denounced the case as unfounded and 

fabricated. It is also feared to serve as an overture to heightened attacks on other 

individuals, particularly peasant leaders, and progressive groups that have 

increasingly been subjected to systematic harassment and violence, under 

President Rodrigo Duterte, for their defense of people’s rights to land and 

resources... 

We note with alarm that the charge leveled against Ipong is illustrative of the 

human rights situation in the Philippines, which has for consecutive years ranked as 

the most dangerous country for people asserting their rights to land and resources. 

It is part of a worrisome pattern of crackdown. Besides blatant violence, legal 

harassment like this hinders the efforts of peasant activists at working with 

communities to seek redress for the injustices dealt them, in their livelihoods and 

ways of life. 
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We thus reiterate our call for the dismissal of the case against Ipong and join 

our members and partners in the Philippines in demanding an end to the attacks on 

peasant advocates and human rights defenders. Finally, we express our solidarity 

with all groups and communities resisting land and resource grabbing, and our 

support to their continuing fight for people-centered rural development and equitable 

land reform. 

Noong 2019 din, kinansela ni Duterte ang usapang pangkapayapaan sa mga 

komunista, at agad na nagpahayag ang isang tagapagsalita ng militar na kung hindi 

“boluntaryong susuko” ay maaaring arestuhin anumang oras ang mga negosyador ng 

NDF, kasama na si Alan Jazmines (Reyes, 2019). Sa taong ding iyon, ang “(d)ating 

organisador ng COURAGE, makata, manunulat at dating bilanggong politikal” na si 

Randy Vegas ay “(n)asawi sa piling ng masang kanyang pinaglilingkuran” ayon sa 

paggunita sa Facebook page ng COURAGE National Office (2020). 

Noong Oktubre 2020, inilabas naman sa Facebook page ng Unyon ng mga 

Manggagawa sa Agrikultura ang isang video clip sa “buhay at pakikibaka ni Ka Angie,” 

na “(i)sang mabuting Ina, kapatid, kaibigan, kasama at huwarang aktibista. Walang pagod 

na lingkod ng masa, tinalunton niya ang maputik na pilapil para palayain ang lupa. Isang 

intelektwal na inilapat ang paa sa lupa, niyakap niya ang buhay at pakikibaka ng 

magsasaka, manggagawang agrikultural at kababaihang magbubukid.” Kalakip ng 

nasabing video ang post na nagbigay-diin sa konteksto ng patuloy na pakikibaka: “Noong 

2019 muli na namang sinampahan ng gawa-gawang kaso si ka Angie. Nais ng Estado 

na gipitin at tuluyang patahimikin ang kanyang diwa ng paglaban. Nananawagan ang 

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura na suportahan natin ang kampanya ni 

kasamang Angie at ibasura ang gawa-gawang kasong isinampa laban sa kanya at itigil 

ang mga pag-atake sa mga lider magsasaka at lahat ng nakikibaka para sa lupa, hustisya 

at kapayapaan.” Ang nasabing post ay tinapos nila sa pagsipi ng isang makabuluhang 

pahayag ni Angie tungkol sa pagpupumiglas ng isipan at paninindigan sa kabila ng 

pagkakabilanggo: “Ang mga pader ng bilangguan at ang mga rehas na bakal ay 

nagkukulong lamang sa ating katawan, ngunit hindi ang ating isipan at ang ating 

paninindigan.” 

Noong Setyembre 2020 naman, ibinalita ng midya ang pagkapaslang kay Andrea 

Rosal sa isang engkwentro ng mga pwersa ng Estado at ng NPA (Cabrera, 2020) sa 

Brooke’s Point, Palawan – ang bayan din kung saan patuloy ang pakikibaka ng mga 

mamamayan laban sa mapaminsalang pagmimina ng mga dambuhalang korporasyon na 

nakaaapekto sa agrikultura (ABS-CBN News, 2021). Sa Ibaan, Batangas inilibing si 

Rosal, sa tabi ng himlayan ng kanyang mga magulang, at ng kanyang anak (Tupaz, 2014; 

Cinco & Miranda, 2020). Oktubre 2020 nang tila umulit ang kasaysayan: ang 3-buwang 

sanggol na si Baby River, supling ng bilanggong politikal na si Reina Mae Nasino ay 
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namatay, “away from the warmth of her mother who remains unjustly detained over 

trumped-up charges” (Ellao, 2020).  

Noong Mayo 2021, ginamit ng Estado ang kontrobersyal na Anti-Terrorism Law 
(ATL) sa pamamagitan ng paglalabas ng Resolution No 17, para patuloy na ikriminalisa 
ang mga adbokasi ng mga bilanggong politikal at mga dating bilanggong politikal, sa 
pamamagitan ng opisyal na pagdeklarang “terorista” ang 19 na indibidwal – kasama na 
si Jazmines – (Sarao, 2021) dahil sa diumano’y kanilang pagiging opisyal ng Communist 
Party of the Philippines (CPP). Nakabinbin pa rin sa Korte Suprema ang 37 kaso na 
kumukwestyon sa konstitusyonalidad ng ATL, at inaasahang maglalabas ng desisyon 
ang mga mahistrado tungkol dito, bago matapos ang 2021. Kahit tumitindi ang panggigipit 
at pandarahas, nasa loob man o nasa labas ng bilangguan, tuloy ang pangangarap ng 
mga bilanggong politikal at mga dating bilanggong politikal sa pagkakamit ng isang aktwal 
na “Baryo Maligaya” – ang masagana at maunlad na bansang Pilipinas – ang “bayang 
malaya” sa panulaan at imahinasyong Pilipino, na malaya sa lipunang piitan na nililikha 
ng halimaw sa kwento ni Sarmiento.    

 
Mga Sanggunian: 

 

ABS-CBN News. (2021). “Suspended mayor insists: Mining impacts agriculture in 

Brooke's Point.” https://news.abs-cbn.com/news/07/28/21/brookes-point-

palawan-mayor-mining-suspended-ombudsman  

Badiou, A. (2005). Metapolitics. Translated by Jason Barker. Verso.  

Balagtas, F. (1875). Pinagdaanang Buhay ni Florante at ni Laura sa Cahariang Albania: 

quinuha sa madlang cuadro histórico ó pinturang nagsasabi sa mañga nangyayari 

nang unang panahon sa Imperio nang Grecia, et tinulà nang isang matouain sa 

versong tagalog. Imprenta de M. Perez.  

Bankoff, Greg. (1996). Crime, society, and the state in the nineteenth-century 

Philippines. Quezon City: Ateneo de Manila Press.   

Cabrera, R. (2020). “Ka Roger’s daughter, 5 others slain in Palawan.” Philstar. 

https://www.philstar.com/nation/2020/09/04/2040038/ka-rogers-daughter-5-

others-slain-palawan  

Chew, A. (2019). It’s Time to End U.S. Military Aid to The Philippines... Indigenous Policy 

Journal 30 (1). http://blog.indigenouspolicy.org/index.php/ipj/article/view/605/593  

Cinco, M. & Miranda, R. (2020). “Batangas town awaits slain rebel daughter’s 

homecoming.” Philippine Daily Inquirer. 

https://www.pressreader.com/philippines/philippine-daily-inquirer-

1109/20200906/281895890643791   

COURAGE National Office. (2020). “Pag-alala sa unang taon ng kamatayan sa bayani 

ng sambayanan, Randy "Daniel" Bulan Vegas.” Facebook. 

https://www.facebook.com/couragenational/posts/pag-alala-sa-unang-taon-ng-

kamatayan-sa-bayani-ng-sambayanan-randy-daniel-bulan-/2608692989180641/  

https://news.abs-cbn.com/news/07/28/21/brookes-point-palawan-mayor-mining-suspended-ombudsman
https://news.abs-cbn.com/news/07/28/21/brookes-point-palawan-mayor-mining-suspended-ombudsman
https://www.philstar.com/nation/2020/09/04/2040038/ka-rogers-daughter-5-others-slain-palawan
https://www.philstar.com/nation/2020/09/04/2040038/ka-rogers-daughter-5-others-slain-palawan
http://blog.indigenouspolicy.org/index.php/ipj/article/view/605/593
https://www.pressreader.com/philippines/philippine-daily-inquirer-1109/20200906/281895890643791
https://www.pressreader.com/philippines/philippine-daily-inquirer-1109/20200906/281895890643791
https://www.facebook.com/couragenational/posts/pag-alala-sa-unang-taon-ng-kamatayan-sa-bayani-ng-sambayanan-randy-daniel-bulan-/2608692989180641/
https://www.facebook.com/couragenational/posts/pag-alala-sa-unang-taon-ng-kamatayan-sa-bayani-ng-sambayanan-randy-daniel-bulan-/2608692989180641/


  Pagsasaakto ng Bayan sa Akdang Protesta...  J.V. Geronimo 

72 
 

 

Constantino, R. (1974). The miseducation of the Filipino. Malaya Books, Inc.  
Copper, J.C. (1987). An illustrated encyclopaedia of traditional symbols. Thames & 

Hudson.  
De Castro, R. C. (2010). “Abstract of Counter-Insurgency in the Philippines and the 

Global War on Terror. Examining the Dynamics of the Twenty-first Century Long 
Wars.” European Journal of East Asian Studies 9(1), 135-160. 
https://doi.org/10.1163/156805810X517706 

Domingo, T. P. (2011). Dios ina (god the mother) and Philippine nationalism. In D. 
Woods (Ed.) Wilderness to nation. (pp.87-107). Quezon City: University of the 
Philippines Press.  

Ellao, J.A. (2020). “We cried a River.” Bulatlat. https://www.bulatlat.com/2020/10/10/we-
cried-a-river/  

Free All Political Prisoners. “Gigi Reyes’ hospitalization again shows Aquino govt’s 
bias—SELDA” 11 Hulyo 2014. 

Guillermo, B. et al. (1998). Pag-iibigan sa katipunan: Isang paglingon sa panitikan ng 

himagsikan. In A.M. Navarro at R. G. Abejo (Eds). Wika, panitikan, sining, at 

himagsikan. Likas. 

IBON International. (2017). “USAID in Mindanao: The Other Side of the US COIN.” 

https://iboninternational.org/2017/06/22/usaid-in-mindanao-the-other-side-of-

the-us-coin/   

Ipong, A. (2009). Garden behind bars: The diary and letters of Angie Ipong. Women and 
 Children Concerns Committee.  
Ipong, A. et al. (2012) A red rose for Andrea: Writings from prison. Quezon City: Southern 

Voices Printing Press. 
Magno, Jose P., & A. James Gregor.  (1986). “Insurgency and Counterinsurgency in the 

Philippines.” Asian Survey, 26 (5), 1986, pp. 501–
517.  www.jstor.org/stable/2644479  

McCoy, A. (2006). A question of torture: CIA interrogation, from cold war to the war on 
terror. Metropolitan Books/Henry Holt and Co.- 

Ordonez, E. (1996). Nationalist literature: A centennial forum. Quezon City: University of 
the Philippines Press. 

Osborne, B. (2014). The Art of Remembering: Iranian Political Prisoners,  Resistance 
 and Community. (Unpublished doctoral dissertation). University of Toronto, 
 Canada.  
Pahayag at Pakikiisa ng mga Alagad ng Sining na Bilanggong Politikal sa Special 

Intensive Care Area, Bicutan. Oktubre 9, 2015.  
PAN Asia Pacific. 2019. “Hands off Angie Ipong, Stop the Persecution of Peasant 

Advocates.” https://panap.net/2019/10/hands-off-angie-ipong-stop-the-
persecution-of-peasant-advocates/  

Reyes, D. (2019). “‘Surrender or be arrested’.” Manila Times. 
https://www.manilatimes.net/2019/03/25/news/top-stories/surrender-or-be-
arrested/530353/  

Rodriguez, R. (2006). Cassus belli. In R.B. Tolentino and S. Raymundo (Eds.). Kontra-
Gahum: Academics against political killings. (pp. 127-134). Ibon Foundation. 

___________. (2018). “Mainit-init pa galing palimbagan.” Facebook. 
https://www.facebook.com/omeng.rodriguez.7/posts/10214837383392202  

https://doi.org/10.1163/156805810X517706
https://www.bulatlat.com/2020/10/10/we-cried-a-river/
https://www.bulatlat.com/2020/10/10/we-cried-a-river/
https://iboninternational.org/2017/06/22/usaid-in-mindanao-the-other-side-of-the-us-coin/
https://iboninternational.org/2017/06/22/usaid-in-mindanao-the-other-side-of-the-us-coin/
http://www.jstor.org/stable/2644479
https://panap.net/2019/10/hands-off-angie-ipong-stop-the-persecution-of-peasant-advocates/
https://panap.net/2019/10/hands-off-angie-ipong-stop-the-persecution-of-peasant-advocates/
https://www.manilatimes.net/2019/03/25/news/top-stories/surrender-or-be-arrested/530353/
https://www.manilatimes.net/2019/03/25/news/top-stories/surrender-or-be-arrested/530353/
https://www.facebook.com/omeng.rodriguez.7/posts/10214837383392202


Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 1 

73 
 

 

Sarao, Z. (2021). “Anti-terror council tags Joma Sison, 18 other CPP members as 
terrorists.” Inquirer. https://newsinfo.inquirer.net/1431180/anti-terror-council-tags-
29-cpp-abu-sayyaf-members-as-terrorists  

Sarmiento, E. (2017) Susmatanon: Mga kuwentong pambata. Quezon City: UP Sentro 
ng Wikang Filipino.   

Solomon, M. (1979). Marxism and art: Essays classic and contemporary. Michigan: 
Wayne State University Press.  

Taylor, D. (2002). Staging social memory: Yuyachkani. In R. Uno and L.S. Burns (Eds). 
The color of theater: Race, culture, and contemporary performance, (pp. 39-59).  
London/New York: Continuum International Publishing Group. 

Tupaz, V. (2014). “Andrea Rosal: Why can't I bury my daughter?” Rappler. 
https://www.rappler.com/nation/andrea-rosal-daughter-burial  

United Nations High Commissioner for Human Rights. 2020. Situation of human rights in 
the Philippines. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/Philippines-
HRC44-AEV.pdf  

Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura. (2020). “Hands Off Angie Ipong.” Facebook. 
https://www.facebook.com/uma.phl/videos/695727361046322/  

Vegas, R. (2013). Antolohiya: Makabayang lingkod at iba pang tula.  Quezon City: 
Courage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://newsinfo.inquirer.net/1431180/anti-terror-council-tags-29-cpp-abu-sayyaf-members-as-terrorists
https://newsinfo.inquirer.net/1431180/anti-terror-council-tags-29-cpp-abu-sayyaf-members-as-terrorists
https://www.rappler.com/nation/andrea-rosal-daughter-burial
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/PH/Philippines-HRC44-AEV.pdf
https://www.facebook.com/uma.phl/videos/695727361046322/


  Pagsasaakto ng Bayan sa Akdang Protesta...  J.V. Geronimo 

74 
 

 

Tungkol sa May-akda: 

 

JONATHAN VERGARA GERONIMO  

Kasalukuyang guro sa University of Santo Tomas. Nagtapos ng PhD sa Araling Filipino 

– Wika, Kultura at Midya sa De La Salle University-Manila. Nagsilbi siyang Managing 

Editor ng HASAAN, interdisiplinaryong journal sa Filipino ng UST at Kawaksing Editor sa 

kasalukuyan ng Kawing Journal ng PSLLF. Nagwagi sa Gawad Sanaysay ng KWF (2012) 

at Katiting Micro-fiction Contest ng NHCP (2015). Napili siyang maging kalahok sa 

Performance Studies International Summer School sa Daegu, South Korea (2017). 

Kasapi siya ng mga samahang pangwika at pangguro kabilang ang pagiging Kalihim ng 

PSLLF, Secretary General ng ACT Private Schools at naihalal na maging kasapi ng 

Executive Committee ng NCCA-National Commission on Language and Translation 

(mula 2020-2022). 

 

 

 

 



Kawíng 5.1 (Hulyo 2021): 75-96 [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)] 

  

 

 

75 
 

Isang Panimulang Pag-aaral sa Pasalitang Diskurso ng Mga Di 

Katutubo at Katutubong Tagapagsalita ng Wikang Filipino sa  

Piling YouTube Videos ni Wil Dasovich 

 

(A Preliminary Study on Spoken Discourse of Filipino Native and Non-

Native Speakers on Selected YouTube Videos of Wil Dasovich) 

 

Ronel O. Laranjo 

University of the Philippines-Diliman 

rolaranjo@up.edu.ph 

 

ABSTRAK 

 

 Isang interesanteng paksa ang iba’t ibang varayti ng wikang Filipino at kung paano 

ito natututuhan at ginagamit ng mga di katutubong tagapagsalita. Sa panimulang pag-

aaral na ito, tatangkaing ilarawan at suriin ang pasalitang diskurso ng mga di katutubo at 

ng mga katutubong tagapagsalita ng wikang Filipino gamit ang varayti ng wikang Filipino 

sa kalye o lansangan. Layunin ng pag-aaral na mailarawan at masuri kung paano 

nakikipagtalastasan ang mga di katutubong tagapagsalita ng Filipino sa mga katutubong 

tagapagsalita nito at ang nabubuong pasalitang diskurso sa pagitan nila. Nag-download 

ang mananaliksik ng tatlong bidyo na nagpapakita ng kumbersasyon ng mga di katutubo 

at katutubong tagapagsalita ng Filipino. Tinanskrayb ang usapan sa bidyo at nilapatan ng 

pagsusuri ang kumbersasyon. Isang interesanteng bagay ang naobserbahan mula sa 

mga kumbersasyon - kinikilala ng mga katutubong tagapagsalita ang pagtatangka ng 

mga di katutubong tagapagsalita sa paggamit ng mga salitang balbal upang maging kaisa 

sa kanila ngunit sa paggamit ng wikang Ingles at pagtawag sa mga ito bilang foreigner o 

banyaga, itinuturing pa rin ng mga katutubong tagapagsalita ang mga di katutubong 

tagapagsalita bilang hindi kaisa sa kanila. Dagdag pa, natuklasan din na itinuturing na 

ibang tao ng mga katutubong tagapagsalita ang mga di katutubong tagapagsalita ngunit 

kinokonsidera naman ng mga di katutubong tagapagsalita ang mga katutubong 

tagapagsalita bilang di ibang tao. 

 

Mga Susing Salita: pagsusuri ng diskurso, pasalitang diskurso, varayti ng Filipino, 

wikang Filipino, YouTube videos 

~~~ 

ABSTRACT 

   

 Learning and usage of different language varieties by non-native speakers is a 

very interesting topic. In this preliminary study, the researcher intends to describe and 
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analyze the spoken discourse of Filipino native and non-native speakers using the 

language variety spoken on the street. This research aims to analyze and describe how 

non-native speakers converse with native speakers and the composition of their spoken 

discourse. The researcher downloaded three videos that show conversations between 

non-native and native speakers of Filipino. The conversations were transcribed and 

conversation analysis was employed. An interesting phenomenon was observed -  in 

terms of solidarity, the native speakers acknowledge the attempt of non-native speakers 

to be in solidarity with them but by using English and calling the non-native speakers as 

foreigners, the native speakers are not in solidarity with the non-native speakers. 

Morever, it was also discovered that the native speakers consider the non-native 

speakers as ibang tao (others) while the non-native speakers regard the native speaker 

as di ibang tao (fellow).        

 

Keywords: discourse analysis, spoken discourse, Filipino variety, Filipino language, 

YouTube videos 

~~~ 

Introduksyon 

Isa nang global na wika ang wikang Filipino dahil itinuturo at sinasalita na ito sa 

iba’t ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Rusya, Alemanya, France, Italya, Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, Tsina, Hapon, Korea, Malaysia at Brunei Darussalam 

bilang pangalawang wika. Nakatulong din sa pagpapakalat nito ang mahigit sa dalawang 

milyong Overseas Filipino Workers (OFW) na nagtatrabaho at naninirahan sa iba’t ibang 

panig ng mundo. May mga Pilipino ring nakapangasawa ng mga banyaga na nagresulta 

sa pagkakaroon ng mga anak na may halong lahi. Ang ilan sa mga ito ay ipinanganak 

dito sa Pilipinas at natuto ng wikang Filipino saka pumunta sa ibang bansa at doon na 

nanirahan. May ilan naman na ipinanganak sa bansa ng kanilang ama/ina at natuto ng 

wika sa bansa doon at bumalik dito sa Pilipinas upang manirahan saka nag-aral ng 

wikang Filipino. Maituturing silang mga heritage learners. Batay kina Polinksy at Kagan 

(2007), ang heritage learners ay mga indibidwal na na-expose sa isang partikular na wika 

sa kanilang pagkabata ngunit hindi ito lubusang natutuhan dahil naigpawan ng ibang wika 

ang orihinal na wika. Ang mga tagapagsalitang ito ay masasabing di katutubong 

tagapagsalita ng wikang Filipino ngunit dahil sa pagkakaroon nila ng dugong Pilipino, 

hindi talaga sila maituturing na mga banyaga. Sa pag-aaral na ito, gagamiting termino 

ang di katutubong tagapagsalita para sa mga heritage learners. 

Isa lamang anyo ng wikang Filipino ang itinuturo sa mga di katutubong 

tagapagsalita nito at karaniwang ito ay ang istandard na dayalek. Ngunit dahil ang wika 

ay isang panlipunang penomenon kung saan nakakaapekto ang mga salik panlipunan sa 

paggamit nito, nagkakaroon ito ng iba’t ibang varayti. Batay kay Peregrino (2002), ang 

Filipino ay wikang buhay na mula at nakabase sa lahat ng mga wikang umiiral sa Pilipinas 

kasama ang Ingles at hindi lamang Tagalog. Bukod sa nakakaimpluwensya ang unang 
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wika ng sinumang nagsasalita ng wikang Filipino, nakakaapekto rin sa paggamit nito ang 

kasarian, edad, uring pinanggalingan, lebel ng edukasyon, trabaho at iba pang 

panlipunang salik. 

Isang interesanteng paksa ang iba’t ibang varayti ng wikang Filipino at kung paano 

ito natututuhan at ginagamit ng mga di katutubong tagapagsalita. Sa midya, kadalasang 

nakikita sa mga palabas sa pelikula at telenobela na may kakaibang paggamit ng wika 

ang mga banyaga at di katutubong tagapagsalita ng Filipino sa tuwing gumagamit sila 

nito at nakikipag-interkasyon sa mga Pilipino. Sa panimulang pag-aaral na ito, 

tatangkaing ilarawan at suriin ang pasalitang diskurso ng dalawang di katutubo at 

labinlimang katutubong tagapagsalita ng wikang Filipino gamit ang varayti ng wika ng 

Filipino sa kalye o lansangan na makikita sa mga piling bidyo sa Youtube ni Wil Dasovich.  

 

Layunin at Problema 

Layunin ng pag-aaral na mailarawan at masuri kung paano nakikipagtalastasan 

ang mga di katutubong tagapagsalita ng Filipino sa mga katutubong tagapagsalita nito at 

ang nabubuong pasalitang diskurso. Sasagutin ng papel na ito ang sumusunod na 

partikular na mga tanong: 1) Paano nagsisimula at nagtatapos ng kumbersasyon ang 

mga di katutubong tagapagsalita ng wikang Filipino?; 2) Paano tumutugon ang mga 

katutubong tagapagsalita ng wikang Filipino sa mga di katutubong tagapagsalita ng 

wikang Filipino habang nagaganap ang isang kumbersasyon?; at 3) Paano naipapakita 

ng mga katutubong tagapagsalita at ng di katutubong tagapagsalita  ng wikang Filipino 

ang pakikipag-isa at pakikipagkapwa nila sa pasalitang diskurso?   

 

Kumbersasyon at Panlipunang Wika 

 Gagamitin at ilalapat sa pananaliksik na ito ang Pagsusuri sa Kumbersasyon na 

naglalahad ng mga estruktura at elemento ng pagsusuri ng pasalitang diskurso. 

Gayundin, susuriin din ang paggamit ng varayti ng wikang Filipino sa kumbersasyon ng 

mga katutubo at di katutubong tagapagasalita.  

 

Pagsusuri ng Kumbersasyon  

 Batay kay Paltridge (2006), sa pagsusuri ng kumbersasyon (conversation 

analysis) tinitingnan ang mga ordinaryong pang-araw-araw na pasalitang diskurso at 

nilalayong maintindihan, mula sa pinong pagsusuri ng kumbersasyon, kung paano 

inaayos ng mga tao ang kanilang mga interaksyon. Tinitingnan din dito kung paanong 

nabubuo ang mga panlipunang relasyon gamit ang pasalitang diskurso. Ang 

kumbersasyon ang pinakabatayang porma ng pagsasalita dahil ito ang pangunahing 

daan kung saan nagsasama ang mga tao, nagpapalitan ng impormasyon, 

nakikipagnegosasyon at pinanatili ang mga panlipunang relasyon. Tinitingnan ang 

kumbersasyon bilang context-shaped at context-renewing kung saan layuning ipakita 

kung paanong ang mga kalahok ay parehong lumilikha at tumutugon sa nagbabagong 
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mga panlipunang konteksto gamit ang kumbersasyon, sa halip na kontekstwal na datos 

(Paltridge 2006, p. 108). May pagkakasunod-sunod ang kumbersasyon na binubuo ng 

pag-uumpisa, pagwawakas, bigayan ng pagkakataon (turn-taking) at kagyat na pares  

(adjacency pairs). Pinag-aaralan sa pagsusuri ng kumbersasyon kung paanong 

ginagamit at inaayos ang mga pagkakataon (turn) sa pasalitang interaksyon. Ang 

batayang panuntunan sa wikang Ingles ay isang tao lamang ang magsasalita sa isang 

pagkakataon, at matapos nito, maaari siyang mag-nomina ng iba pang ispiker o maaaring 

kunin ng iba pang ispiker ang pagkakataon kahit hindi ninonomina (Sacks 2004, nasa 

Paltridge 2006, p. 113). Maaaring maging hudyat ng pagkakataon ang pagtatapos ng 

isang pangungusap, paggamit ng pababang intonasyon at paghinto, nagiging hudyat din 

ang mga di berbal tulad ng pagtingin sa mata ng kausap, posisyon at galaw ng katawan 

at tining ng boses. Nagiging hudyat naman ng pagpapahaba ng pagkakataon ang hindi 

paghinto nang matagal sa katapusan ng pangungusap at pagdudugtong agad ng salita. 

Maaari din namang lakasan ang sinasabi sa pamamagitan ng pagpapahaba ng silabol o 

patinig o maaaring magsalita agad kapag may isang nagtatangkang kumuha ng 

pagkakataon. Tumutukoy ang kagyat na pares sa mga pahayag na natutukoy na kaugnay 

ng nauna bilang inaasahang kasunod ng pahayag na iyon. Ang mga halimbawa nito ay 

ang tanong-sagot, pakiusap-pagtanggap, pag-imbita-pagtanggap, pagtatasa-pagsang-

ayon, at pagsisi-pagtanggap. Sinusuri din ang tugon (feedback) ng tagapagsalita sa 

kausap. Gayundin ang pagsasaayos (repair) ng isang pahayag na sinabi ng tagapagsalita 

o iba pang tagapagsalita at paglilinaw ng sinabi nito, maaari itong pagsasaayos sa sarili 

(self-repair) o pagsasaayos sa iba (other repair).  

 

Varayti ng Wika at Social Language  

 Ayon kay Gee (2011), ang mga tao ay hindi nagsasalita ng anumang wika na 

pangkalahatan dahil sila ay laging nagsasalita ng ispesipikong varayti ng wika at 

gumagamit sila ng iba’t ibang varayti sa iba’t ibang konteksto. Dagdag pa ni Peregrino 

(2002), ang baryasyon ay iba’t ibang manipestasyon ng wika na binubuo ng dayalek at 

register. Kabilang sa baryasyon ng wika o dayalek ang tunog o punto, pagkakaiba ng 

salita at paraan ng pagsasalita dala ng lokasyong heograpikal. Nakapaloob naman ang 

baryasyon sa register ng iba’t ibang gamit ng lipunan sa wika tulad ng siyentipikong 

register, relihiyosong register, akademikong register at iba pa. Kung gayon, baryasyon 

ng wika batay sa lokasyon at taong gumagamit ang dayalek habang ang register naman 

ay baryasyon batay sa konteksto. Ang register ay may tatlong dimensyon, ang larangan 

(field), moda (mode) at tenor. Tumutukoy ang larangan sa paksa habang ang moda 

naman ang nagsasaad kung pasulat o pasalita ang gamit ng wika, at pormal o di pormal 

ang ipinapahiwatig ng tenor na baryasyon ng wika. Sa pagkakaroon ng baryasyon sa 

register, tinitingnan din ang iba’t ibang dimensyon: (1) dimension of power - ang kausap 

ay mas mababa, kapareho o mas mataas sa nagsasalita; (2) dimension of solidarity - 

kaisa ba ng ispiker ang kanyang kausap?; (3) pormalidad ng okasyon – nangangailangan 
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ba ng pormalidad o hindi; (4) expertise - pagkadalubhasa ng nagsasalita at ang kanyang 

kausap; at (5) teknikaliti - paggamit ng nagsasalita ng mga teknikal na salita ay sa 

kaalamang teknikal ng kanyang kausap (Peregrino, 2002, p. 49-50). Ang konsepto ng 

register at mga dimensyon nito ay kaugnay ng ideya ni Glee na tinatawag niyang social 

language o panlipunang wika. Ang terminong social language ay nalalapat sa 

ispesipikong mga varayti ng wika na ginagamit upang isagawa ang ispesipikong mga 

identidad at isapraktika ang ispesipikong mga gawain (Glee, 2011, p. 159). Sa papel na 

ito, titingnan kung paano ginamit ng mga di  katutubong tagapagsalita ang varayti ng 

wikang Filipino na sinasalita sa kalye at kung paano tumugon dito ang mga katutubong 

tagapagsalita ng wikang Filipino na gumagamit din ng salitang kalye.  

 

Mga Pag-aaral sa Pasalitang Diskurso ng Wikang Filipino 

  May ilang pag-aaral sa pasalitang diskurso ng wikang Filipino na nagsuri din sa 

kumbersasyon at kaisahan ng mga kasangkot sa usapan, maging ng gamit nito sa loob 

ng klasrum. Sa pag-aaral na “Slow Down: Women at Work” An Analysis of Marital 

Conversations, sinuri ni Dita (2011) ang usapan ng mga mag-asawang Pilipino. 

Naobserbahan niya na ang nagsisimula ng pag-uusap ay ang taong (lalaki o babae) may 

pangangailangan para makipag-usap. Ngunit napatunayan niya na mga babae ang 

nagpapatuloy o nagpapahaba sa pag-uusap habang ang unang nagtatapos ng usapan 

ay ang mga lalaki. Nailahad din ng pag-aaral na ito ang iba’t ibang estratehiya na ginamit 

ng mga lalaki at babae sa pakikipag-usap nila sa kani-kanilang asawa.  

 Sinuri naman ni Pariña (2011) ang paggamit ng panghalip panao sa ikalawang 

panauhan na isahan at maramihan (ikaw/ ka/ mo/ iyo/ kayo/ ninyo/ inyo) sa pakikipag-

usap ng mga kasambahay sa loob ng bahay na kanilang pinagsisilbihan. Natuklasan ng 

manananaliksik na bukod sa paggamit sa mga nabanggit na panghalip bilang ekspresyon 

ng paggalang, maaaring nagpapakita rin ang mga ito ng kapangyarihan at kaisahan sa 

pagitan ng kasambahay at mga pinagsisilbihan nito sa loob ng isang tahanan. 

Naobserbahan ng mananaliksik na ginagamit ng mga kasambahay ang panghalip panao 

na isahan sa pagpapahayag ng pakikipag-isa sa kanilang mga amo sa bahay.   

 Sa pag-aaral ni Pagkalinawan (2015), sinuri niya ang iba’t ibang gamit ng wikang 

Filipino sa pasalitang diskurso sa interaksyon sa loob ng klasrum. Naging pangunahing 

batis ng pagsusuri ang interkasyon ng Pilipinong guro at mga mag-aaral na may dugong 

Pilipino sa Advanced Filipino sa University of Hawaii at Manoa. Natuklasan niya na ang 

karaniwang patern ng interaksyon sa loob ng klasrum ay nahahawig sa modelong IRE 

(Teacher’s Initiation-Student Response- Teacher Evaluation) ni Cazden at IRF (Initiating 

move- Responding move – Follow-up move) nina Sinclair (Pagkalinawan, p. 64). Dagdag 

pa rito, ang gamit ng wika ng guro sa talakayan ay impormatib, elisiting, impormatib at 

elisiting, ekspresib, elisiting at impormatib, impormatib at ekspresib, direktib, at 

repetisyon. Para naman sa mga mag-aaral, ang mga gamit ng wikang Filipino ay 

impormatib, elisiting, impormatib at elisiting, ekspresib, infering, at repetisyon. May 
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direktang kaugnayan ang pag-aaral na ito sa kasalukuyang pananaliksik dahil 

naglalarawan ito sa interaksyon ng mga katutubo at di katutubong tagapagsalita ng 

Filipino ngunit hindi tulad ng nabanggit na pag-aaral na nagsuri sa interaksyon sa loob 

ng klasrum, ang papel na ito ay naglalarawan at nagsusuri sa natural na interaksyon o 

sa labas ng klasrum.  

 Sa paggalugad ng mananaliksik sa tatlong dyornal (Daluyan, Malay at Hasaan) na 

monolinggwal sa Filipino na may interdisiplinaryo at multidisiplinaryong pananaliksik mula 

2010 hanggang sa kasalukuyan, isang artikulo (Pagkalinawan 2015) lang ang nailathala 

tungkol sa pasalitang diskurso ng Filipino na may kinalaman sa interaksyon ng mga 

katutubo at di katutubong tagapagsalita. Kaya naman masasabing may kakulangan pa 

ng pananaliksik sa nasabing paksa. Bunsod nito, nakita ang pangangailangan sa 

pagsasagawa pa ng pag-aaral kaugnay sa pagsusuri sa pasalitang diskurso sa Filipino. 

Upang makapaghain ng iba pang perspektiba sa pagsusuri sa pasalitang diskurso, 

susuriin ng kasalukuyang pag-aaral ang interaksyon sa pagitan ng mga katutubo at di 

katutubong tagapagsalita ng wikang Filipino gamit ang bidyo bilang pangunahing batis. 

Isang pagtatangka ang papel na ito upang simulan ang pag-aaral sa pasalitang diskurso 

ng mga katutubo at di katutubong tagapagsalita ng Filipino kaya lilimitahan muna ito sa 

kaso ng dalawang Pilipino na may dugong banyaga. Bukod sa magiging ambag ito sa 

lawas ng pananaliksik sa pasalitang diskurso ng wikang Filipino, maaari ring magamit 

ang mga obserbasyon mailalahad sa pag-aaral na ito sa mga aralin sa Filipino kaugnay 

ng komunikasyon at diskurso. Dagdag pa, maaari rin itong makatulong sa mga guro at 

mag-aaral ng wikang Filipino bilang pangalawang wika. 

 

Metodolohiya 

 Nag-download ang mananaliksik ng tatlong bidyo mula sa Youtube na kasama sa 

video series na The Art of Tagalog na pinamamahalaan ni Wil Dasovich, may dugong 

Amerikano at Pilipino. Lumaki siya sa Estados Unidos ngunit napagdesisyunan niyang 

dito manirahan sa Pilipinas dahil Pilipina ang kanyang ina. Ingles ang kanyang unang 

wika ngunit nag-aral siya ng wikang Filipino sa pagtira niya rito nang isang taon. Partikular 

na isinama sa pag-aaral na ito ang mga bidyo na: 1) Foreigner Speaks Malalim na 

Tagalog (Deep Tagalog social experiment - the Art of Tagalog); 2) Foreigners Speak 

Salitang Kalye Part 1 (The Art of Tagalog-Kanto Boys); at 3) Foreigners Speak Salitang 

Kalye Part 2 (The Art of Tagalog- Kanto Boys). Napili ang mga nabanggit na bidyo dahil 

nagpapakita ito ng interaksyon ng mga katutubong tagapagsalita at di katutubong 

tagapagsalita ng Filipino. Sa unang bidyo, si Wil lamang ang nakikipag-usap sa mga 

taong nakita o nakasalubong niya sa kalye (kapitan ng barangay, mga tanod ng 

barangay, drayber ng traysikel, matandang lalaki at mga kabataang naglalaro ng 

basketbol) sa Mindoro gamit ang malalim na Tagalog. Sa ikalawa at ikatlong bidyo, 

kasama ni Wil ang kanyang kaibigan na si Brian Wilson, may dugong Briton at Pilipino na 

nakikipag-usap sa mga tao sa kalye (tambay, nag-iinuman at naglalaro ng bingo). Si Brian 
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naman ay ipinanganak ng kanyang inang Pilipina sa bansa at dito lumaki hanggang anim 

na taon kaya matatas na siya sa wikang Filipino bago pumunta sa Britanya. Sa lahat ng 

bidyong sinuri, pinili lamang ang mga bahagi na may malinaw na kumbersasyon sina Wil 

at Brian sa mga Pilipino sa kalye at hindi na isinama ang mga usapan sa pagitan ng 

dalawang banyaga dahil maaaring scripted ang mga ito. Ang mga sinuring kumbersasyon 

ay hindi scripted at masasabing awtentikong usapan sa pagitan ng mga katutubo at di 

katutubong tagapagsalita ng Filipino. Tinanskrayb ang usapan sa bidyo na may malinaw 

na simula at pagtatapos at sinuri batay sa ibinigay na estruktura at elemento ng 

kumbersasyon ni Paltridge at mga elemento ng register nina Peregrino at Glee. Makikita 

sa mga susunod na bahagi ang paglalarawan at pagsusuri ng kumbersasyon sa pagitan 

ng mga katutubo at di katutubong tagapagsalita ng Wikang Filipino. 

 

Pagsisimula ng Kumbersasyon 

 Sa unang bidyo, sa lahat ng pagkakataon, si Wil ang nagsisimula ng usapan sa 

wikang Tagalog at lahat ito ay nasa anyong patanong na agad namang sinasagot ng 

kanyang mga Pilipinong kausap sa wikang Filipino tulad ng makikita sa Usapan 1-3. Ang 

simbolong (=) ay nangangahulugang walang puwang mula sa unang pahayag patungo 

sa susunod. 

Usapan 1 (Nakipag-usap sa isang lalaki sa barko) 

1 Wil: Masarap bumaybay ‘no?= 

2 Lalaki: =Oo. 

 

Usapan 2 (Nakipag-usap sa mga tanod sa harap ng tanggapan ng barangay) 

1 Wil: So barangay pulis kayong lahat?= 

2 Tanod 1: =Oo. 

 

Usapan 3 (Nagtanong ng direksyon sa isang matanda) 

1 Wil: Nasan baga ‘yung patungo sa dalampasigan? Kanluran or timog (2) or no hilaga? 

Dito lang sa landas na ‘to?= 

2 Matanda: =Oo, oo. 

  

 May pagkakataon namang nagtanong si Wil gamit ang wikang Filipino ngunit 

sinagot siya sa wikang Ingles tulad ng makikita sa Usapan 4. Nangangahulugan ang 

simbolong (::) na may pagpapahaba ng pantig o tunog. 

 

Usapan 4 (Nakikipag-usap sa isang kapitan ng barangay)   

1 Wil: So ikaw baga ‘yung hinirang na kapitan?= 

2 Kapitan: =Ye::s. 
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 Gumamit ng salitang katropa si Wil sa pakikipag-usap sa mga kabataang naglalaro 

ng basketbol sa kalye sa Mindoro at nag-umpisa pa rin sa pagtatanong tulad ng makikita 

sa Usapan 5. Gumamit din ng ganitong panawag (tropapips) si Brian sa ikalawang bidyo 

tulad ng makikita sa Usapan 6.  

 

Usapan 5 (Nakikipag-usap sa mga kabataang naglalaro ng basketbol sa kalye) 

1 Wil: Mga katropa, ano’ng nagaganap (3) dire? Ano baga may paligsahan ba? Sino 

ang kaalyado mo? 

2 Kabataan: Wala. 

 

Usapan 6 (Nakipag-usap sa mga nakaistambay sa kalye na mga lalaking may 

edad na) 

1 Brian: Musta tropapips? 

2 Tambay 1: Mabuti. (tumawa) 

 

Sa ikatlong bidyo naman, inumpisahan ni Brian ang pakikipag-usap sa paggamit 

ng panawag na dre at pangungumusta at nakipag-apir din siya sa mga kausap. Nagbigay 

rin siya ng komento sa nakitang ginagawa ng kausap. Tumugon naman ang kausap at 

tinawag siyang pare at sinagot ng isang tanong tulad ng makikita sa Usapan 7. 

 

Usapan 7 (Nakipag-usap sa mga lalaking nag-iinuman sa kalye) 

1 Brian: Mga dre kamusta? (nakipag-apir) Petiks petiks lang ah. 

2 Lalaki 1: Pare tagay-tagay, gusto mo tagay-tagay? 

 

 Sa pakikipag-usap naman ni Brian sa mga naglalaro ng binggo sa kalye, tinawag 

niya ang mga kausap na boks at mare at saka nagtanong gamit ang wikang Filipino. 

Tinawag naman siyang pare ng kausap at sinagot ang isang tanong sa wikang Ingles 

tulad ng mababasa sa Usapan 8.  

 

Usapan 8 (Nakipag-usap at nakilaro sa mga naglalaro ng binggo sa kalye) 

1 Brian: Boks! Mare! 

2 Lalaki: O pare! 

3 Brian: Pwede ba kami makilaro? 

4 Lalaki: Oh sure why not? 

 

Maoobserbahan sa pangkalahatan na sina Wil at Brian, mga di katutubong 

tagapagsalita,  ang nag-uumpisa ng pag-uusap. Ang dalawa ang namimili ng kanilang 

kausap  na katutubong tagapagsalita ng Filipino na nasa kalye batay sa plano nilang 

ipakita sa bidyo kaya maaaring masabing napagplanuhan na nila ang daloy ng 

kumbersasyon bago pa man sila makipag-usap sa mga tao. Kaiba sa natural na 
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kumbersasyong nabanggit, naobserbahan ni Pagkalinawan (2015) na ang guro ang 

nagsisimula ng diskurso sa interkasyon sa loob ng klasrum. Ngunit sa anumang 

konteksto, sinususugan nito ang obserbasyon ni Dita (2011) na ang taong may 

pangangailangan na makipag-usap ang nag-uumpisa ng kumbersasyon.  Mapapansin 

din na karamihan ng kanilang kinausap ay mga lalaki at kaunti lang ang pagkakataon na 

kumausap sila ng babae. 

 

Pagtatapos ng Kumbersasyon 

Sa mga bahagi ng bidyo na malinaw ang pagtatapos ng kumbersasyon, 

maoobserbahang may pagkakataon na si Brian ang nagtapos ng kumbersasyon (Usapan 

9). Nagpasalamat siya sa pagbibigay ng sigarilyo sa kanya ng mga lalaking nag-iinuman 

at napamura (anak ng patola) dahil sa epekto ng sigarilyo. Ginaya naman ng mga lalaki 

ang kanyang mura ngunit hindi tinugunan ang kanyang pasasalamat. Muling 

nagpasalamat si Brian at gumamit din siya ng salitang tol at ekspresyong astig. 

 

Usapan 9 (Nakipag-usap sa mga lalaking nag-iinuman sa kalye) 

1 Brian: (umuubo dahil humithit ng sigarilyo) Salamat po (umuubo) anak ng patola. 

2 Mama 1: Anak ng patola, sabi ko na nga ba. 

3 Mama 2: Anak ng patola. (tumawa) 

4 Brian: Salamat tol, astig! 

 

 Sina Brian at Wil din ang nagtapos ng kumbersasyon sa Usapan 10. Nang may 

sumigaw na ng binggo, nagpasalamat si Brian at ginamit ang mare na tinugunan naman 

ng wikang Ingles para sa paalam na goodbye at tinawag siyang pare. Muling nagpaalam 

si Brian sa lahat at sinusugan naman ni Wil ng salitang ingat(s), na kadalasang tugon sa 

salitang paalam sa usapang Pilipino, at tinawag ang mga taong kausap na repapips tulad 

ng makikita sa Usapan 10. 

 

Usapan 10 (Nakipag-usap at nakilaro sa mga naglalaro ng binggo sa kalye) 

(May sumigaw ng binggo) 

1 Brian: Salamat mare. 

2 Bingo 3: Goodbye pare. 

3 Brian: Paalam sa inyong lahat. 

4 Wil: Ingats mga repapips. 

 

 May pagkakataon namang ang kausap nina Wil at Brian ang nagbigay ng senyales 

ng pagtatapos ng kumbersasyon tulad ng mababasa sa Usapan 11. Ito ang 

pinakamahabang usapan sa bidyo at marami rin ang kalahok ngunit ang nagbigay ng 

senyales ay ang pangunahing kausap (katutubong tagapagsalita) ng dalawang di 

katutubong tagapagsalita. Pagkatapos ulitin ang sinabi ni Wil na wa atik (walang kita) at 
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wa datung (walang pera), sinabi ng lalaki na sa lugar na iyon lang sila nakatambay parati. 

Ito ang naging hudyat ni Brian upang magpaalam at sinabi ang sige na isang ekspresyon 

ng pagtatapos ng usapan, at tinawag na kuya ang kausap. Sinundan naman ni Wil ang 

pagtatapos ni Brian, nagbigay ng huling mensahe at inutusan ang kausap na makipag-

apir na tinawag naman niyang men. Parehong nakipag-apir ang dalawa sa lalaki at sinabi 

pa ng lalaki ang tugon sa utos ni Wil.  

 

Usapan 11 (Nakipag-usap sa mga nakaistambay sa kalye na mga lalaking may 

edad na) 

1 Wil: Wa atik. 

2 Tambay 2: (tumawa) 

3 Wil: Wa datung. 

4 Tambay 2: Wa datung, wa atik. Dito lang kami parati. 

5 Brian: Sige kuya. (nakipag-apir) 

6 Wil: Positibo parati. Ikasa mo men. (nakipag-apir) 

7 Tambay 2: Kasa! (umapir) 

 

Bigayan ng Pagkakataon at Tugon 

 Sa mga kumbersasyon kung saan isa lamang ang kausap nina Wil at Brian, 

mapapansing hinihintay ng mga kasangkot na matapos ang nagsasalita bago kumuha ng 

kanyang pagkakataon at kakaunti lang ang pagsasabay ng pagkakataon (overlap) tulad 

ng makikita sa Usapan 12 at 13. Sa Usapan 12, sumasagot agad-agad ang kapitan 

matapos ang pagkakataon ni Wil at may pagpapahaba ng patinig ang sagot ng kapitan 

habang sa Usapan 13 naman, may pantay na pagkakataon ang mga di katutubo at 

katutubong tagapagsalita ngunit madalas tumawa ang mga katutubong tagapagsalita 

bilang tugon sa mga sinasabi at ginagawa ng mga di katutubong tagapagsalita. Tagal ng 

paghinto ang ibig sabihin ng numerong nakapaloob sa ( ). Halimbawa, para sa (2), ibig 

sabihin nito may dalawang segundong pagitan sa una at ikalawang salita. 

 

Usapan 12 (Nakipag-usap sa isang kapitan ng barangay)   

1 Wil: So ikaw baga ‘yung hinirang na kapitan?= 

2 Kapitan: =Ye::s 

3 Wil: Dito sa Mindoro= 

4 Kapitan: =Ye::s dito Pag-asa 

5 Wil: So ano balita sa pamahalaan dito? 

6 Kapitan: Okey naman. 

7 Wil: Mga politiko?= 

8 Kapitan: =Tahimik na. 

9 Wil: Hindi kinakamkam ‘yung mga ari-arian? 

10 Kapitan: Ay hindi naman hindi. 
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11 Wil: Buti kung ganun. 

12 Kapitan: Hindi pupwede (2) ‘pag kinamkam nila (2) umayos sila. 

13 Wil: Dapat kasi ‘yung pakay nila e ‘yung (3) kapakanan ng ating lipunan, kesa sa 

salapi= 

14 Kapitan: =Ye::s 

15 Kapitan: Kaya iniluklok ka mag-serve ka (3) servant maglingkod ka nang tapat. 

16 Will: Pagtuunan ng pansin ang kaunlaran (5) ng bayan, ‘di ba? 

17 Kapitan:=Ye::s 

18 Kapitan: Improvement. Hindi ‘yung iniisip mo ‘yung= (nagsenyas na nagbubulsa ng 

pera) 

19 Wil:=Oo. 

20 Kapitan: Bad (3) wala kang blessing kaya nga, ang apelyido ko Blesa, means to say  

     blessing. 

30 Wil: E di wow! (ngumiti) 

 

Usapan 13 (Nakipag-usap sa mga lalaking nag-iinuman sa kalye) 

1 Brian: Mga dre kamusta? (nakipag-apir) Petiks petiks lang ah. 

2 Mama 1: Pare tagay-tagay (2) gusto mo tagay-tagay? 

3 Brian: Huwag na lang kuya (2) ay astig ng yosi ha pwede paarbor ng isa? 

4 Mama 1: Pwede:: 

5 Brian: Wait lang sige. 

6 Mama 1 (tinaktak mula sa lalagyan ang sigarilyo) 

7 Brian: Ayu::n hindi ko marunong kuya. (sinindihan ang yosi) 

8 Mama 1: Astig, Robin Padilla. 

9 Brian (naubo dahil sa paghithit ng sigarilyo)  

10 Mama 2: Patay. (tumawa) 

11 Brian: (umuubo) Salamat po. (umuubo) Anak ng patola. 

12 Mama 1: Anak ng patola sabi ko na nga ba. 

13 Mama 2: Anak ng patola (tumawa). 

14 Brian: Salamat tol astig! 

 

 Sa mga kumbersasyon naman na higit sa tatlo ang kalahok, kalimitan namang 

may mga sumisingit sa usapan sa pamamagitan ng pag-uulit ng sinasabi ng naunang 

kalahok o pagsang-ayon sa sinabi ng nauna. Sa Usapan 14, mga lalaki ang kausap nina 

Wil at Brian habang sa Usapan 15 naman, mga babae ang karamihan sa kausap nila. 

Maoobserbahang kapwa sinususugan ng mga lalaki at babae ang ambag ng kausap nila 

sa grupo. Bagaman marami ang kalahok, hindi naman kadalasang nagsasapawan ang 

mga ito sa usapan ngunit naghihintay ng kani-kanilang pagkakataon. Mapapansin din 

ang madalas na pag-uulit ng mga katutubong tagapagsalita sa mga salitang kalye o 

ekspresyong pangkalye na sinabi ng mga di katutubong tagapagsalita bilang tugon tulad 
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ng tagay, sisiw lang, butaw lang, sakote, bad trip, wa datung, wa atik at kasa tulad ng 

mababasa sa Usapan 14. Mapapansin din ito sa Usapan 15 partikular sa mga salita at 

ekspresyong tapwe, jeproks, walang basagan ng trip, alaws, alat,  at olats. 

Maoobserbahan ding kasama ng pag-uulit ang pagtawa ng mga katutubong 

tagapagsalita kapag naririnig ang mga salitang kalye at ekspresyong pangkalye bilang 

tugon o reaksyon sa sinabing ito ng mga di katutubong tagapagsalita. 

Usapan 14 (Nakipag-usap sa mga nakaistambay sa kalye na mga lalaking may 

edad na) 

1 Brian: Musta tropapips? 

2 Tambay 1: Mabuti. (tumawa) 

3 Brian: Mainit e ‘di ba? 

4 Tambay 2: Mainit. 

5 Wil: Sarap istambay ‘no? 

6 Tambay 2: Sarap istambay ‘pag merong ganun. (sumenyas ng inom) 

7 Tambay 1 (tumawa) 

8 Tambay 2: San Mig light. 

9 Wil: Tagay mamaya? 

10 Tambay 2: Pare, tagay! 

11 Wil: Tagay. 

12 Tambay 2: Tagay tayo mamaya. 

13 Wil: Sige toma na tayo. 

14 Tambay 2: (tumawa) Magaling nang magsalita ng Tagalog. 

15 Brian: Sisiw lang ‘yun kuya. 

16 Tambay 2: Sisiw lang, oo. (tumawa) Where you from? 

17 Brian: England. 

18 Tambay 2: Ah England how about you? 

19 Wil: Galing sa Tate. 

20 Tambay 2: Ah Tate (2) States. 

21 Brian: Amboy siya kuya= 

22 Tambay 3: =Amboy 

23 Brian: Real spokening dollar. 

24 Wil: Hindi naman (3) promdi ako. 

25 Tambay 2: (tumawa) Promdi. 

26 Wil: Spokening peso. 

27 Tambay 2: (tumawa) 

28 Tambay 3: Saan kayo nakatira? 

29 Wil: Dun (ngumuso) 

30 Brian (nagturo gamit ang hintuturo) 

31 Tambay 2: Sentral? 

32 Brian: Malapit sa Burgos. 
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33 Tambay 4: Daming chicks dun! 

34 Tambay 5: Kaya lang mahal. 

35 Wil: ‘Pag nasa Burgos ako pabutaw lang= 

36 Tambay 2: =butaw lang (tawa)= 

37 Tambay 3: =butaw lang (tawa) 

38 Wil: Scoobs pare may mga bebot dyan. 

39 Brian: Wahh, tsaka palong-palo. 

40 Tambay 3: Palong-palo (tumawa) palong-palo. 

41 Wil: ‘Yung wetpaks astig. 

42 Brian: Lahat. 

43 Wil: Maraming manloloko minsan mga mandurugas. 

44 Tambay 2: Huwag kayo papabiyahe dun  huli kayo run pagkatapos. 

45 Wil: Masakote. 

46 Tambay 2: Oo, sakote ka run. 

47 Wil: Delikado ‘yung parak minsan e. 

48 Tambay 3: Mga lespu humihingi? 

49 Wil: Palagi, bad trip pare= 

50 Tambay 3: =bad trip 

51 Wll: Wa atik. 

52 Tambay 2: (tumawa) 

53 Wil: Wa datung. 

54 Tambay 2: Wa datung wa atik dito lang kami parati. 

55 Brian: Sige kuya. (nakipag-apir) 

56 Wil: Positibo parati ikasa mo men. (nakipag-apir) 

57 Tambay 2: Kasa! 

 

Usapan 15 (Nakipag-usap at nakilaro sa mga naglalaro ng binggo sa kalye) 

1 Brian: Boks! Mare! 

2 Lalaki: Oh pare! 

3 Brian: Pwede ba kami makilaro? 

4 Lalaki: Oh sure, why not? 

5 Babae 1: Yes. 

6 Babae 2: Sure. 

7 Lalaki: Show money. 

8 Wil: Ito ‘yung tapwe= 

9 Babae 1: =tapwe (tumawa)= 

10 Babae 2: =tapwe (tumawa). 

11 Babae 3: Ano ‘to jeproks! You are jeproks! 

12 Brian: Jeproks na tayo! 

13 Wil: Anong ibig sabihin? 
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14 Babae 2: Laki sa layaw ‘yun, jeproks. 

15 Lalaki: Parang hindi foreinjer ha. 

16 Babae 1: Tagakanto lang ha. 

17 Lalaki: Oo nga e parang tagakanto lang, pa siya oh, nagbibinggo oh. 

18 Brian: Pwede dollar? 

19 Lalaki: Dollar, Hongkong dollar? 

20 Wil: Spokening dollar. 

21 Brian: Spokening dollar 

22 Wil: (nagtantos sa bingo card) Uy, nadale ko ‘yan, astig 

(Nagtawanan ang mga naglalaro ng binggo) 

23 Brian: O sige na pre, umeepal na naman. 

(Nagtawanan ang mga naglalaro ng binggo) 

24 Wil: Walang basagan ng trip ha. 

25 Babae 1: O walang basagan ng trip (nagtawanan ang mga naglalaro) 

26 Wil: Uy! Rock and roll. 

27 Brian: Rock and roll astig mga dre mga mare. 

(Nagtawanan ang mga naglalaro) 

28 Lalaki: Galing ha. 

29 Babae 3: I’m binggo. 

30 Wil: alaws= 

31 Babae 2: =alaws 

32 Babae 1: =alaws 

33 Wil: Alat= 

34 Babae 1: =alat 

35 Babae 2: =alat 

36 Babae 3: =alat 

37 Wil: Uy! Tepok olats pala e= 

38 Babae 3: =Olats olats kayo. 

39 Brian: Deins pre, sibat na tayo!  

(Nagtawanan ang mga naglalaro) 

40 Wil: Resbakin ko ‘yan pero wa atik e. 

(Nagtawanan ang mga naglalaro) 

41 Wil: Pa-tangots? Isang ube lang. 

42 Babae 3: Aalat, wa atik. 

43 Wil: Isang ube. 

44 Brian: Tse! Dyahe naman. 

45 Babae 3: Wa atik! 

46 Brian: Salamat mare. 

47 Babae 3: Goodbye pare. 

48 Brian: Paalam sa inyong lahat. 
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49 Wil: Ingats mga repapips. 

 

 Maaaring masuri mula rito na ang pagtawa at pag-uulit ng mga katutubong 

tagapagsalita ay dala ng pagkatuwa o pagkabigla sa mga salitang kanto na sinasabi ng 

mga di katutubong tagapagsalita. Batay kay Paltridge (2006), isang karaniwang fityur ng 

pasalitang diskurso ang pag-uulit dahil sa sabayang nagaganap ang pagsasalita at 

pakikinig. Maaaring ginagamit din ito upang mapanatili ang kanilang pagkakataon. Sa 

mga halimbawang usapan sa itaas, maoobserbahan na kadalasang ang mga katutubong 

tagapagsalita ang nag-uulit ng sinasabi ng mga di katutubong tagapagsalita upang 

tumugon sa kausap at maipagpatuloy ang usapan. Naobserbahan din ito ni Pagkalinawan 

(2015) sa pasalitang diskurso sa klasrum kung saan inuulit ng mga estudyante ang 

pahayag ng guro o mga kaklase upang makapagtanong o bigyang diin ang isang 

pahayag.  

 

Mga Kagyat na Pares  

 Mula sa mga diyalogo, nakita ang ilang kagyat na pares tulad ng tanong-sagot 

(Usapan 16) at pakiusap-pagtanggap (Usapan 17). Makikita sa Usapan 18 ang 

imbitasyon-pagtanggi-pakiusap-pagtanggap, tumanggi si Brian ngunit tila nanghingi na 

lang ng sigarilyo upang makabawi sa pagtanggi sa alak. 

 

Usapan 16 (Nakikipag-usap sa isang kapitan ng baranggay)   

1 Wil: So ikaw baga ‘yung hinirang na kapitan?= 

2 Kapitan: =ye::s 

 

Usapan 17 (Nakipag-usap at nakilaro sa mga naglalaro ng binggo sa kalye) 

1 Brian: Pwede ba kami makilaro? 

2 Lalaki: Oh sure, why not? 

 

Usapan 18 (Nakipag-usap sa mga lalaking nag-iinuman sa kalye) 

1 Mama 1: Pare tagay-tagay (2) gusto mo tagay-tagay? 

2Brian: Huwag na lang kuya (2) ay astig ng yosi ha pwede paarbor ng isa? 

3 Mama 1: Pwede:: 

 

 Masusuri sa unang dalawang usapan na nagtanong at nakiusap gamit ang wikang 

Filipino ang dalawang di katutubong tagapagsalita ngunit sinagot at tinanggap naman ito 

ng mga katutubong tagapagsalita gamit ang salitang Ingles. Papalawigin pa ang 

obserbasyong ito sa mga susunod na bahagi. 

 

 

Pagsasaayos  
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 Naobserbahan mula sa mga usapan na may mga kamalian sa  gramar at sa 

pagbigkas ng ibang salita si Wil sa pakikipag-usap ngunit wala ni isa man sa kanyang 

mga nakausap ang nagsaayos o nagtama ng kanyang bigkas o gramar. Mapapansin 

namang hindi ito masyadong nakakaapekto sa pangkabuuang mensahe kaya maaaring 

walang nagsaayos ng mga nakasalungguhit sa Usapan 19 at 20. May kamaliang 

gramatikal o semantikal ang bahaging may nakasalungguhit. 

 

Usapan 19 (Nagtanong ng direksyon sa isang drayber ng traysikel) 

1 Drayber: Diretso ka lang dito (turo sa malayo) 

2 Wil: Ala eh, kasi paroo’t parito ako nakakapagtataka. 

 

Usapan 20 (Nakipag-usap sa mga kabataang naglalaro ng basketbol) 

1 Wil: Mga katropa, anong nagaganap (3) dire? Ano baga may paligsahan ba? Sino ang  

   kaalyado mo? 

2 Kabataan: Wala. 

3 Wil: Sino ang koponan mo? 

4 Kabatan: Bakit (2) maglalaro tayo? 

5 Wil: Kayo na lang. 

6 Kabataan: Bakit? 

7 Wil: ‘Di ako magwawagi baka mapinsala ako dyan (4) o siya, tangkain ko lang isang  

   pagsubok. 

 

 Maaaring mapatotohanan mula sa mga halimbawang ito ang obserbasyon nina 

Allwright at Bailey (1991) na ang mga katutubong tagapagsalita na hindi guro ay hindi 

masyadong matindi ang reaksyon sa mga kamalian ng mag-aaral o di katutubong 

tagapagsalita ng target na wika kaysa sa mga gurong nagtuturo ng wika. Sinusugan din 

ito sa pag-aaral ni Pagkalinawan (2015) sa pasalitang diskuro sa klasrum at inilahad niya 

na isa sa mga tungkulin ng elisitasyon o tanong ng guro ay ang pagwawasto ng bigkas 

ng mga mag-aaral na may lahing Pilipino.  

 

Pakikipag-isa 

 Kapansin-pansin na ang ginamit na varayti ng wika sa usapan ng mga katutubo at 

di katutubong tagapagsalita ng wikang Filipino at Tagalog ay ang salitang kalye o balbal. 

Ang mga salitang kalye na ginamit sa mga usapan ay mga salitang di pormal tulad ng 

nakalaboso at nasakote (nahuli); tagay at toma (inom); tropapips at repapips (kabarkada); 

datung (pera), kasa (gawin), petiks (walang ginagawa), paarbor (kunin), alat (malas), 

resbakin (balikan), parak (pulis); mga salitang pinaikli tulad ng pare at dre (kumpadre), 

mare (kumare), promdi (from the province - probinsyano); at mga salitang binaligtad tulad 

ng bebot (babae), wetpaks (puwet), astig (tigasin), lespu (pulis), atik (kita), yosi (sigarilyo), 

jeproks (project), alaws (wala), deins (hindi), olats (talo), dyahe (hiya). Karamihan sa mga 
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salitang nabanggit ay sumikat noong dekada sisenta hanggang otsenta ngunit mas 

ginagamit sa kasalukuyan bilang mga salitang balbal. Ginamit nina Wil at Brian ang mga 

salitang ito upang makipag-ugnay sa mga Pilipinong nasa kalye na masasabing pamilyar 

sa mga nabanggit na salita. Kung babalikan ang mga halimbawa ng usapan sa 

Pagsisimula ng Kumbersasyon, ginamit ng mga di katutubong tagapagsalita ang mga 

panawag na pare, dre, mare, tropapips upang makapagsimula ng usapan at makapag-

ugnay agad sa mga katutubong tagapagsalita. Masasabing sa unang tingin ay may 

pakikipag-isa sa pagitan ng mga di katutubong tagapagsalita at katutubong tagapagsalita 

sa kanilang kumbersasyon. Ang paggamit ng nasabing varayti ng wikang Filipino ay 

nangangailangan ng mataas na lebel ng kasanayan sa wika kaya naman masasabing 

ang taong gumagamit nito ay nakakaintindi na nang husto sa wikang Filipino at kultura 

nito. Nagamit naman nina Wil at Brian ang salitang kalye nang tama at akma sa 

kumbersasyon at pakikipag-ugnayan sa mga katutubong tagapagsalita. Ngunit 

maoobserbahan na tila nagulat ang kanilang mga kausap sa lawak at lalim ng wikang 

Filipino na alam nila na siyang nagresulta sa pag-uulit ng mga salitang balbal at 

ekspresyong pangkalye ng mga katutubong tagapagsalita bilang tugon o reaksyon dito. 

Bagaman may dugong Pilipino sina Wil at Brian, ang mga panlabas na anyo nila ay mas 

Kanluranin o banyaga kaya naman maaaring kagulat-gulat para sa mga nakausap nila 

na nagsasalita ang mga ito nang matatas sa wikang Filipino. Kinilala ng mga ito ang 

pagiging matatas ng mga di katutubong tagapagsalita sa Filipino ngunit kinilala rin ng 

mga kausap nilang katutubong tagapagsalita ng Filipino na sila ay banyaga at di 

katutubong tagapagsalita ng wika sa pamamagitan ng pagpuri sa kanila tulad ng makikita 

sa  mga nakasalungguhit na pahayag sa Usapan 21 at sa paggamit ng Ingles sa Usapan 

22 at 23.  

 

Usapan 21 (Nakipag-usap at nakilaro sa mga naglalaro ng binggo sa kalye) 

1 Lalaki: Parang hindi foreinjer ha 

2 Babae 1: Taga-kanto lang ha. 

3 Lalaki: Oo nga e parang taga-kanto lang, pa siya oh, nagbibinggo oh. 

4 Brian: Pwede dollar? 

5 Lalaki: Dollar, hongkong dollar? 

6 Will: Spokening dollar 

7 Brian: Spokening dollar 

 

Usapan 22 (Nakipag-usap sa mga nakaistambay sa kalye na mga lalaking may 

edad na) 

1 Tambay 2: (tumawa) Magaling nang magsalita ng Tagalog 

2 Brian: Sisiw lang ‘yun kuya. 

3 Tambay 2: Sisiw lang, oo (tumawa) Where you from? 

4 Brian: England. 
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5 Tambay 2: Ah England how about you? 

6 Wil: Galing sa Tate. 

7 Tambay 2: Ah Tate (2) states. 

 

Usapan 23 (Nakipag-usap at nakilaro sa mga naglalaro ng binggo sa kalye) 

1 Brian: Boks! mare! 

2 Lalaki: Oh pare! 

3 Brian: Pwede ba kami makilaro? 

4 Lalaki: Oh sure, why not? 

5 Babae 1: Yes. 

6 Babae 2: Sure. 

7 Lalaki: show money. 

 

 Maoobserbahan dito na gumagamit ng salitang kalye ang mga di katutubong 

tagapagsalita ng wikang Filipino upang maipakita ang pakikipag-isa nila sa mga 

katutubong tagapagsalita. Kinikilala naman ng mga katutubong tagapagsalita ang 

pagtatangkang ito ng mga di katutubong tagapagsalita ngunit sa paggamit ng wikang 

Ingles at pagtawag sa mga ito bilang foreigner itinuturing pa rin nila ang mga ito bilang 

iba at hindi kaisa sa kanila. Naganap ang mga kumbersasyon sa kalye at impormal na 

konteksto kaya maaaring masabi na may pantay na distribusyon ng kapangyarihan sa 

pagitan ng mga katutubo at di katutubong tagapagsalita at hindi ito isang salik sa 

paggamit ng social language sa kontekstong ito.  

 

Pagsusuri Batay sa Kagawiang Pangkomunikasyon ng mga Pilipino 

 Kung ilalapat ang dalumat ng pahiwatig ni Maggay (2002) na may kinalaman sa 

kagawiang pangkomunikasyon ng mga Pilipino sa mga datos ng pasalitang diskurso, 

maaaring mas mapalalim pa ang pagsusuri. Ang pahiwatig ay isang katutubong 

pamamaraan ng pagpapahayag na di tuwirang ipinaaabot ngunit nababatid at 

nahihiwatigan sa pamamagitan ng matalas na pakiramdaman at matunog na pagbasa ng 

mga himaton; o ng mga verbal at di verbal na palatandaang kaakibat nito (Maggay, p.25). 

Maoobserbahan ang mga pahiwatig na ito sa pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa 

kanyang kapwa-tao. Ang pakikipagkapwa-tao ay malawak, isinasali hindi lamang ang 

nasa loob kundi pati na ang mga nasa labas ng kultura (Maggay, p. 81). Karaniwang may 

pag-iiba ang mga Pilipino sa di ibang tao at ibang tao. Sa pakikipag-ugnayan sa di ibang 

tao, mas tuwiran ang pahiwatig at pakikitungo habang mas maligoy, magalang, paikot-

ikot at puno ng pahiwatig ang pakikipag-interkasyon sa ibang tao. Dagdag pa ni Maggay 

(2002), habang lumalayo ang agwat ng pagsasamahan, lalong tumataas ang antas ng di 

pagkatiyak sa pakikipag-ugnayan sa isa’t isa. Inilista ni Maggay (p. 85) ang pagkakaiba 

ng pakikitungo sa ibang tao at di ibang tao tulad ng makikita sa Talahanayan 1: 
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Ibang tao Di ibang tao 

1. di tuwirang pahayag tuwirang pahayag 

2. mahaba at masalimuot maikli at simple 

3. panlabas (external): pabalat-bunga, 

pakitang tao, porma 

panloob (internal): tapatan, hayag ang 

tunay na kulay, bolahan 

4. nakikibagay (accomodative): 

naninimbang, mapagparaya 

naninindigan (assertive): di nag-

aalangan, naggigiit ng gusto 

5. pormal, magalang di pormal, mapagbiro 

6. nakatuon sa pagpapakilala 

(contexting): pakitang gilas, bonggahan, 

ang mga tanong at impormasyon na 

nakatutok sa paglulugar ng kausap 

nakatuon sa pakikipagpalagayang-loob 

(socializing): kantiyawan, bidahan, ang 

mga tanong at impormasyon na 

nakatutok sa pagpapalalim ng samahan 

Talahanayan 1: Pagkakaiba ng Pakikitungo sa Ibang Tao at Di ibang Tao  

   

Sa pasalitang diskurso ng mga katutubo at di katutubong tagapagsalita ng Filipino, 

mapapansin na ibang tao ang pakikitungo ng mga katutubong tagapagsalita kina Wil at 

Brian hindi lang dahil sa mga banyaga sila kundi dahil ito rin ang unang beses ng pagkikita 

at pakikipag-ugnayan sa kanila. Mapapatunayan ang ganitong asersyon sa mga tanong 

ng mga kalahok na katutubong tagapagsalita sa mga di katutubong tagapagsalita kung 

saan nakasentro ang mga ito sa pagpapakilala at mga impormasyon tungkol sa mga di 

katutubong tagapagsalita tulad ng bansang pinagmulan, tirahan at mga pangalan ng mga 

kausap. Masasabi ring nakikibagay ang mga katutubong tagapagsalita sa mga di 

katutubong tagapagsalita dahil inuulit ng mga ito ang mga salitang kalye na ginagamit ng 

mga di katutubong tagapagsalita at mas madalas na hinahayaang magtanong sina Brian 

at Wil kaysa sa sila ang magtanong sa mga ito. Dagdag pa sa pakikibagay na ito ang 

pagsasalita ng Ingles ng mga katutubong tagapagsalita kahit na matatas na sa Filipino 

ang di katutubong tagapagsalita. Ang pagsasalita ng Ingles ng mga katutubong 

tagapagsalita ay maaari ring isang anyo ng porma, pakitang-gilas o bonggahan upang 

magpakitang-gilas o makatawag-pansin sa kausap na ibang tao o di katutubong 

tagapagsalita. Kung itinuturing ng mga katutubong tagapagsalita na ibang tao ang mga 

di katutubong tagapagsalita, maoobserbahan naman ang kabaligtaran para sa mga di 

katutubong tagapagsalita kung saan, di ibang tao ang turing ng mga di katutubong 

tagapagsalita sa mga katutubong tagapagsalita. Sa paggamit ng mga panawag, salitang 

kalye at di pormal na paraan ng pagtatanong ng mga di katutubong tagapagsalita sa mga 

katutubong tagapagsalita, lumalabas na ang mga ito ay paraan nila upang 

makipagpalagayang-loob sa mga katutubong tagapagsalita. Ngunit dahil ito lamang ang 

unang beses ng pakikipag-usap sa mga katutubong tagapagsalita at sandaling panahon 

lamang ang itinatagal ng mga usapan, hindi lumalalim ang pakikipagpalagayang-loob na 

ito kaya naman komon sa mga reaksyon ng mga katutubong tagapagsalita ang pagngiti, 
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pagtawa, o pagkamot ng ulo na nagpapahiwatig ng pagkahiya, pagkamangha o 

pagtataka.    

  

Kongklusyon 

 Nailarawan at naipaliwanag ang pasalitang diskurso sa pagitan ng mga di katutubo 

at katutubong tagapagsalita ng wikang Filipino gamit ang mga Kanluranin at katutubong 

konsepto ng diskurso sa komunikasyon. Maoobserbahan mula sa mga katangiang ito na 

may unibersal at natatanging katangian ang pasalitang diskurso sa Filipino. Patunay ito 

na may sariling kakanyahan at katangian ang Filipino na naipapalaganap na sa pagiging 

global na wika nito. Ito ay isa lamang panimulang pag-aaral kaya inaasahang 

makakahikayat pa ng mga pananaliksik na naglalarawan ng pasalita at pasulat na 

diskurso sa wikang Filipino sa pagitan ng iba’t ibang uri ng tagapagsalita (katutubo, di 

katutubo, banyaga) sa iba’t ibang larangan at midyum ng komunikasyon. 
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ABSTRAK 

 

 Tinatangka ng papel na ito na maging interbensyon sa usapin ng relasyon ni Rizal 

at ng masang Pilipino. Nahahati ito sa tatlong bahagi. Sa una, ilalatag ko ang mga naging 

sulatin ni Floro Quibuyen tungkol sa paksa, ang posisyon ng kanyang mga nakadebate, 

at ang konsweptwalisasyon ng iba pang manunulat sa dikotomiyang reporma/rebolusyon 

sa mga sulatin, at katauhan, ni Rizal. Argumento kong kung repormista man o 

rebolusyonaryo si Rizal, mas mainam na basahin siya bilang huli. Sa ikalawang bahagi 

ng papel, bibigyan ng maikling kritisismo ang presentasyon ni Benedict Anderson tungkol 

kay Rizal at sa ideolohiya ng anarkismo. Samantala, sa kongklusyon, magbibigay ng 

eksplikayon sa “Tungo sa Hardin ng Tao” ng lider-manggagawang si Tan Malaka.   

 

Mga Susing Salita: Jose Rizal, kamalayang Pasyon, Rizaliana, dikotomiyang 

reporma/rebolusyon, Tan Malaka 

~~~ 

 

ABSTRACT 

 

 This paper is an attempt at an intervention regarding the relationship of Rizal with 

the Philippine masses. It is divided into three part. The first is an explication of the writings 

of Floro Quibuyen regarding the topic, the position of his interlocutors, and the 

conceptualization of other writers regarding the dichotomy of reform/revolution in the 

writings and “legend” of Rizal. The paper asserts that whether of not Rizal was a reformist 

or a revolutionary, it is important to read him as a revolutionary. In the second part of the 

paper, I will offer a short critiicsm of Benedict Anderson's presentation regarding Rizal 

and anarchist ideology. Finally, in the conclusion, an alternative view of Rizal through the 

eyes of labor leader Tan Malaka is tackled. 

.   

Keywords: Jose Rizal, pasyon consciousness, Rizaliana, reform/revolution dichotomy, 

Tan Malaka 



  Si Rizal at Ang Kamalayang Pasyon  ________________________ _____________________U Z. Eliserio 

98 
 

 

~~~ 

 

Mabangis ang kritisismo ni Floro Quibuyen sa mga nagpalaganap ng repormistang 

imahen ni Rizal, kasama na rito si Austin Craig, ang Amerikanong nagsulat tungkol sa 

buhay ni Rizal. Pinangalanan din niya bilang nagpanukala ng pagbabasa kay Ibarra 

bilang si Rizal si Wenceslao Retana (Quibuyen, 1997; p. 228). Ano-ano nga ba ang 

naging interpretasyon ng mga intelekwal kay Ibarra? Basahin natin ang isa sa 

pinakamatalas na pagbabasa, ang kay Petronilo Daroy. 

Ang unang binigyang-diin ni Daroy (1968; p. 91) sa kanyang sanaysay na 

“Crisostomo Ibarra” tungkol kay Ibarra ay ang uri nito: ilustrado, gitnang uri. Mahalaga ito 

hindi lang para kay Daroy, kundi para kay Ibarra mismo: “There is something in him of 

the oligarch; even when he is alone with his sweetheart, he talks of his family. His sense 

of responsibility is only indirectly social; foremost in his mind is the idea of clan.” (“May 

katangian siyang oligarka; kahit silang dalawa lang ng kanyang kasintahan, pamilya niya 

ang kanyang pinapaksa. Hindi direktang sa lipunan ang kanyang responsibilidad; una sa 

kanyang isip ang kanyang angkan.”) Kaya nga hindi nakakapagtaka ang sinabi niya kay 

Elias, na kung magkaroon ng himagsikan, kakampi si Ibarra sa mga kolonisador. Para 

kay Daroy, kompormista si Ibarra. Hindi raw radikal ang mga ideya nito, at personal ang 

dahilan kung bakit tinuligsa ang sekular at relihiyosong kapangyarihan sa bayan. Patuloy 

pa ni Daroy (1968; p. 92), mabuti lamang si Ibarra “in the sense that his actions do not 

contravene the sanctions of the status quo. His liberalism, as a consequence, jars against 

his personality, and renders his ideas contradictory” (“dahil hindi sinasalungat ng kanyang 

mga aksyon ang naaayon sa status quo. Dulot nito, ang kanyang liberalismo’y 

bumabangga sa kanyang personalidad; kaya may kontradiksyon sa kanyang mga 

ideya”). Kapit ito nang kapit sa ideya ng eskwelahang ipapatayo, kahit na hindi 

eskwelahan lang ang solusyon sa problema ng edukasyon sa Pilipinas. Nagdesisyon lang 

daw si Ibarra na maging rebolusonaryo, ayon kay Daroy, sa dulo ng Noli, dahil wala na 

itong yaman o paraan para bawiin ang posisyon sa lipunan. Ani Daroy (1968; p. 94), “The 

transformation of Ibarra into Simoun in the Fili is part of the liberal argument that Rizal 

presents in the novels. ... [Simoun] has superiority of intelligence and will, and part of his 

strength is to be explained by the element of mystery that attaches to his conduct and 

existence” (“Ang pagbabanyuhay ni Ibarra tungo kay Simoun sa Fili ay bahagi ng 

argumentong liberal na inilalahad ni Rizal sa kanyang mga nobela… Mas matalino at mas 

matindi ang kalooban ni Simoun, at bahagi ng kanyang lakas ay maipapaliwanag ng 

elemento ng misteryo sa kanyang pagkilos at pag-iral.”  

Si Simoun para kay Daroy ay “prototype” ng anarkistang bayani. May personal na 

brand ng anarkismo itong si Simoun. Ayon kay Daroy (1968; p. 96), ito ay nagmumula sa 

kanyang “conception of liberty as an abstract faculty of doing his idea of reform through 

whatever means he wants to use. His idea of revolution is not so much that of correcting 
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wrongs; it is a strategy of punishment, revenge or warning” (“konsepto ng kalayaan bilang 

abstraktong pakultad, ang pagsasagawa ng kanyang ideya ng reporma sa pamamagitan 

ng ano mang nais niya. Ang ideya niya ng rebolusyon ay hindi ang pagtatama ng mga 

mali, kundi estratehiya ng pagpaparusa, paghihiganti, o babala.”) Maaari tayong tumigil 

dito para salungguhitan ang ideyang hindi lang brand ito ng anarkismo ni Simoun, ang 

inilarawan din ni Daroy ay ang brand ng rebolusyon ni Simoun. Ang ibig kong sabihin, 

hindi ito rebolusyon-rebolusyon. Si Daroy (1968; p. 98) din mismo ang nagpaliwanag nito: 

hindi itinatatwa ng Fili ang rebolusyon. Imbes, “It merely points out the motives, methods, 

and justifications which make revolution an inevitable failure” (“Sinasalungguhitan lang 

nito ang mga motibo, metodo, at katwiran na nagdudulot ng hindi maiiwasang pagkabigo 

ng isang rebolusyon”). Kumbaga, listahan ito ng “Don'ts.” 

Inihambing ni Daroy si Simoun sa mas simpatetikong tauhan sa Fili, si Kabesang 

Tales. Si Kabesang Tales ay pwede nating sabihing purong simbolo ng pambubusabos 

ng pyudalismo sa Pilipinas. Muli't muli siyang nagsisikap, muli't muli siyang 

pinagsasamantalahan. Ayon kay Daroy (1968; p. 97), “The anarchistic character of 

Simoun...counter-points the anarchy itself of society. Indeed, the anarchy of society 

justifies the action of Simoun, as it explains Cabesang Tales' becoming an outlaw” 

(“Kakambal ng anarkismo ni Simoun ang anarkismo ng lipunan mismo. Ang anarkismo 

ng lipunan ang sanhi ng gawain ni Simoun, ipinapaliwanag nito kung bakit naging kriminal 

si Kabesang Tales”).  

Ibig bang sabihin nito'y tama ang mga nagsasabing repormista si Rizal? 

Tunghayan natin ang isinulat ng mga iskolar. 

Nakakatawang pag dinidiskas si Rizal, nababanggit lagi ang Marxismo. At 

madalas, paatake. Halimbawa, sinabi ni Ricardo Pascual na mas mahusay ang teorya ng 

kasaysayan ni Rizal kumpara sa kay Marx (Guillermo, 2012; p. 6). Ito naman ang sinabi 

ni Raul Bonoan (1987, 13): “A Marxist interpretation of Rizal would view Rizal enclosed 

within the shell of his bourgeois class, unable to relate to the masses and unconcerned 

about their problems” (“Sa isang Marxistang interpretasyon kay Rizal, sasabihing 

nakakulong si Rizal sa kanyang uring burgis, walang simpatya sa masa, at walang 

pakialam sa kanilang mga problema”). Mali daw ang pagbasang ito, dahil naipamalas 

naman ni Rizal sa kanyang Noli halimbawa na may pakialam siya sa buhay ng mga hindi 

niya kauri, sa mga tauhan niyang sina Basilio, Sisa, Elias. Kung natunghayan daw ni Rizal 

ang unang rebolusyon ng EDSA, hindi niya ito itatatwa (Bonoan, 1987; p. 13-14). 

Sa kanyang rebyu ng A Nation Aborted, sinang-ayunan ni John Schumacher ang 

pag-usig ni Floro Quibuyen sa dikotomiyang “repormista/rebolusyon” sa pag-unawa kay 

Rizal. Nagmula raw ang “bulgar na Marxismong” pananaw na ito kina Wenceslao Retana 

at Trinidad Pardo de Tavera, at naipasa sa mga tulad ni Charles Derbyshire, at iba pang 

iskolar ng Timog Silangang Asya (Schumacher, 2000; p. 549). Ayon kay Schumacher, 
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separatista rin si Marcelo del Pilar. Ang pinagkaiba niya kay Rizal: si del Pilar, nais 

humiwalay sa Espanya nang may tulong ng mga Espanyol. Samantala, si Rizal, katulad 

ni Bonifacio, nais humiwalay sa Espanya kasama ang mga Pilipino lamang (Schumacher, 

2000; p. 550; ikumpara sa Anderson, 2006; p. 97). Para kay Schumacher, separatista na 

si Rizal sa panahong isinusulat niya ang Noli. At sa kanyang “Manifesto to Some 

Filipinos,” ayon kay Schumacher, ang tinutuligsa ni Rizal ay hindi ang pagrerebolusyon, 

kundi ang rebolusyong nagaganap sa panahong iyon. Tinutulan niya ito dahil “the country 

was not yet prepared. It neither possessed the logistical resources to fight successfully, 

nor, more important to Rizal, was it formed into one nation” (“hindi pa handa ang bansa. 

Wala itong lohistikal na yaman para matagumpay na lumaban; at mas mahalaga kay 

Rizal, hindi pa ito isang nasyon”) (Schumacher, 2000; p. 551, kay Schumacher ang diin). 

Sang-ayon si Schumacher kay Quibuyen sa pagkritika nito sa pagkritika ni Benedict 

Anderson sa salin ni Leon Ma. Guerrero sa Noli. Para kay Schumacher, hindi dapat 

binabasa ang mga nobela ni Rizal hiwalay sa mga sulat ng bayani. Wala raw etnikong 

basehan ang nasyonalismo ni Rizal (Schumacher, 2000; p. 552). Lahat daw ng 

nagmamahal sa Pilipinas ay Pilipino. Ang layunin daw nina Paciano at Jose Rizal ay “to 

create a sense of nationhood among their people” (“lumikha ng damdaming makabayan 

sa kanilang mga kababayan”). Ang mga libro at sanaysay ni Rizal daw ay bahagi ng 

proyektong ito: 

...creating a Filipino national consciousness by delving into his people's past and 

present so as to prepare for the actualization of a nation which would not only be 

independent politically, but which would be first united as a people. Prior to 

independence must come education, not simply years spent in school, but the 

formation of an ethical national community--a nation--before a nation-state...Rizal's 

writings were to be a principal instrument of that education, and so would his Liga 

Filipina be a concrete implementation of that education, leading to the goal of 

nationhood, and only then, eventual independence as a nation-state (“paglikha ng 

kamalayang makabansa sa pamamagitan ng pagsisid sa nakaraan at kasalukuyan 

ng mga tao, para ihanda ang pagbuo ng isang nasyon na hindi lamang pulitikal ang 

pagkaindependyente, kundi nauna nang nagkaisa bilang isang bansa. Bago ang 

kalayaan, kailangang mauna ang edukasyon, hindi lamang sa eskwelahan, kundi 

sa pagbuo ng etikal at nasyonal na komunidad--isang nasyon--bago pa ang estado-

nasyon. Ang mga sulatin ni Rizal ang magsisilbing pangunahing instrumento ng 

edukasyong ito, at kongkretong aplikasyon naman nito ang Liga Filipina, tungo sa 

layunin ng pagkanasyon, at pagkatapos lamang nito, ang kalayaan bilang estado-

nasyon”) (Schumacher, 2000; p. 556; akin ang diin). 

Inusig ni Schumacher si Austin Coates bilang biographer ni Rizal. Wala raw 

basehan ang mga asersyon nito, puro imbento tungkol sa buhay ni Rizal, o di kaya'y 

“falsification” (Schumacher, 2000; p. 553, 566). Ang tangi daw awtoridad tungkol sa 
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buhay ni Rizal ay ang kay Guerrero. Mahusay din daw si Quibuyen sa pag-intindi kay 

Rizal. Kaso nga lang, marami ring nakitang mali si Schumacher sa A Nation Aborted. 

Halimbawa, masyado raw bilib si Quibuyen kay Nick Joaquin. Para kay Schumacher, 

bagaman mahusay na “creative artist” si Joaquin, hindi siya “critical historian” 

(Schumacher, 2000; p. 554). Hindi rin daw tunay na historyador sina Marx (!), Gramsci, 

at lalong-lalo na si Frantz Fanon (Schumacher, 2000; p. 557). Bilang historyador, siya 

nga raw ay “empiricist” (Schumacher, 2000; p. 559). Kaya nga siguro kasama sa kanyang 

rebyu ang mahabang listahan ng typo sa A Nation Aborted (Schumacher, 2000; p. 564-

565), at ilang pagkakamali ni Quibuyen sa kasaysayan (Schumacher, 2000; p. 567-568). 

Bagaman idinidiin ni Schumacher na konsernado lang siya sa datos, hindi pa rin niya 

maiwasang magsalita sa ngalan ng datos: 

The comparison with Vietnam is deceiving [kay Quibuyen ang paghahambing]. 

The Vietnamese were supplied with ample help by Russia and China; no Great 

Power had any intention of helping the Filipinos or frustrating the Americans unless 

they could themselves be the occupier, especially Germany and Japan. In the 

circumstances, seeking independence under an American protectorate was a 

rational proposal (“Ang paghahambing ni Quibuyen sa Pilipinas ay Vietnam ay 

nakapanloloko. Tinulungan nang malaki ang Vietnam ng Rusya at Tsina. Walang 

Dakilang Kapangyarihan ang may intensyong tumulong sa mga Pilipino o 

kontrahin ang Estados Unidos, pwera na lang kung sila mismo ang magiging 

tagasakop, tulad ng Alemanya at Hapon. Sa ganitong sitwasyon, makatwirang 

panukala ang maghangad ng kalayaan bilang protectorate ng Estados Unidos”) 

(Schumacher, 2000; 562). 

Sa kanyang tugon sa rebyu ni Schumacher sa kanyang libro, idiniin ni Quibuyen 

ang pagkakaiba ng empirisistang lapit ni Schumacher, ang kanyang pespektibang “critical 

hermeneutic.” Sa perpektibang ito, “even biased accounts can be instructive or revealing. 

This is particularly true of the racist accounts of the American journalist Katherine Mayo 

and the British traveller Elizabeth Dauncey, whose observations unwittingly reveal much 

of what was going on in the public culture under American rule....” (“may mapupulot o 

matutuklasan mula kahit sa mga may prehuwisyong salaysay. Totoo ito sa mga racistang 

salaysay ng mamamahayag mula sa Estados Unidos na si Katherina Mayo o ng 

biyaherong Briton na si Elizabeth Dauncey. Hindi sila malay na ang kanilang mga 

obserbasyon ay nakapaglalahad tungkol sa pampublikong kultura sa ilalim ng 

kolonyalismong Amerikano” (Quibuyen, 2002; p. 204). Para kay Quibuyen, kaiba si Rizal 

kina Burgos at del Pilar. Si Burgos ay mabuting paring tapat sa Espanya, at si del Pilar 

ay hindi seperatista kundi “assimilationist” na ayaw sa kulturang Espanyol (Quibuyen, 

2002; p. 208). Ang pagkakamali ng dalawang ito'y ang paniniwalang pag wala na ang 

fraylokrasya'y yayabong na ang Pilipinas sa ilalim ng Espanya (Quibuyen, 2002; p. 209). 

Ayon kay Quibuyen, malay daw si Rizal na hindi otomatikong papalayain ng edukasyon 
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ang mga Pilipino. Kaya ang proyekto ng Liga Filipina'y ang pagpapalaganap ng “sort of 

education that would raise a people's sense of justice and commitment to the common 

good...organize and mobilize the people towards creating, at the community level, 

structures of defense, mutual help, and self-reliance. Thus, the Liga was to set in motion 

a process by which the people would be actively learning and transforming themselves, 

instead of passively waiting for someone like Rizal to educate them” (“uri ng edukasyon 

na paiigtingin ang damdamin para sa katarungan sa mga tao, ang obligasyon nila sa 

ikabubuti ng publiko...na magpapakilos sa mga tao na lumikha, sa lebel ng komunidad, 

ng mga estruktura ng pagtatanggol, tulong, at sariling sikap. Tutulong ang Liga sa 

proseso kung saan aktibong matututo ang mga tao, at babaguhin ang kanilang sarili, 

imbes na pasibong maghihintay para sa katulad ni Rizal na turuan sila” (Quibuyen, 2002; 

p. 210).  

Sa kanyang tugon sa tugon ni Quibuyen sa kanyang rebyu ng A Nation Aborted, 

ipinaliwanag ni Schumacher na mas mainam sabihing ginagamit niya ang “empirical 

method” kaysa tawagin siyang “empiricist.” Paliwanag niya, “every historian who is not a 

mere chronicler applies critical hermeneutics...to understand what may be behind written 

texts. Where we differ is rather that I would check my hermeneutical findings--critically; 

that is, to see if they are compatible with the empirical evidence” (“lahat ng historyador na 

hindi lamang nagsusulat ng kronika’y gumagamit ng kritikal na interpretasyon...para 

maintindihan kung ano ang nasa likod ng mga teksto. Nagkakaiba kami rito ni Quibuyen: 

ibabase ko ang aking mga interpretasyon sa ebidensya.” (Schumacher, 2002; p. 435-

436). Inusig niya rito si Marx, na bagaman may kabatirang tinatanggap ng mga 

historyador: “facts still had to yield to his ideology if in conflict” (“nauuna pa rin sa kanya 

ang ideolohiya sa datos kung may kontradiksyon”) (Schumacher, 2002; p. 436).  

Sa kanyang tugon sa tugon sa tugon niya sa rebyu ng A Nation Aborted, sinang-

ayunan ni Quibuyen si Schumacher na dapat basahin si del Pilar kasabay ng pagbabasa 

kay Rizal. Pinalawig pa niya ito at sinabing dapat basahin kasabay ni Rizal sina Burgos, 

Paterno, Bonifacio, Jacinto, Mabini, kasama na rin sina Quezon at Recto. Gayundin, 

yayaman ang pagkaintindi ng mga iskolar sa nasyonalismong Pilipino kung magiging 

transnasyonal ang kanilang perspektiba. Mainam na ihambing, ayon kay Quibuyen, ang 

Pilipinas sa Hawaii: “Ka Lahui's concept of ‘a nation within a nation’ would help us 

understand that the affirmation of native cultural identity and language is not tantamount 

to a call for an independent nation-state” (“Matutulungan tayo ng konsepto ng Ka Lahui 

ng ‘nasyon sa loob ng nasyon’ na ang pagsulong ng katutubong kultural na identidad at 

wika’y hindi katumbas ng panawagan para sa isang independyenteng estado-nasyon” 

(Quibuyen, 2004; p. 101). 

Pangunahing tinalakay ni Quibuyen sa kanyang tugon to the second power ang 

isyu ng pagbabasa. Paano nga ba babasahin ang mga teksto ng kasaysayan? Ang 

halaga ng historyador para sa kanya ay hindi ang kawalan ng mga pagkakamali sa mga 
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sulatin nito. Ang halaga ng historyador ay nasa “work of interpretation--the construction 

of powerful concepts with which to weave the facts into a coherent narrative; a living story 

that has meaning and relevance to a people who constitutes its subjects” (“interpretasyon, 

ang paglikha ng mga makapangyarihang konseptong panghabi ng mga datos para 

maging naratibong may saysay; buhay na kwento na may kahulugan at katuturan sa mga 

taong pinapaksa at bayang nililikha nito” (Quibuyen, 2004; p. 103). 

Ano nga ba ang interpretasyon ni Quibuyen kay Rizal? Sa sanaysay niyang “Rizal 

and the Revolution,” inilarawan ni Quibuyen ang pagkakahiwalay ng mga 

kontemporaryong historyador sa makabayang pag-iisip ng ika-19 siglo. Absurdo raw na 

ituturing ng parehong mga pesante at ilustrado ang pahayag na ang gusto ni Rizal ay 

asimilasyon ng Pilipinas sa Espanya (Quibuyen, 1997; p. 225). Mula sa mga ilustradong 

sina Galicano Apacible, Jose Alejandrino, Artemio Ricarte, hanggang sa mga 

Katipunero't pwersa ni Aguinaldo, nagkakaisa sa paniniwalang sususugan ni Rizal ang 

rebolusyon (Quibuyen, 1997; p. 226). Ani Quibuyen, ang dominanteng pagbabasa kay 

Rizal ngayon bilang “reformer whose political goal was the assimilation of the Philippines 

to Spain and the ‘Hispanization’ of the indio was actually propagated by the American 

colonialists in the aftermath of the genocidal Philippine-American war” (“repormistang ang 

pulitikal na layunin ay asimilasyon ng Pilipinas sa Espanya, at ang ‘Hispanisasyon’ ng 

indio ay pinalaganap ng mga Amerikanong kolonisador pagkatapos ng digmaan ng 

Pilipinas at Estados Unidos”) (Quibuyen, 1997; p. 227). Tinutuligsa ni Quibuyen ang wala 

sa kontekstong pagbabasa kay Rizal. Imbes, kailangang iinterpreta si Rizal kasama ang 

kanyang mga liham, pulitikal na proyekto, at mga testimonya ng kanyang mga kakilala 

(Quibuyen, 1997; p. 243). May apirmasyon ang kanyang pagsipi kay E. San Juan, Jr., na 

sinabing ang bulgar na empirisismo ng mga katulad ni Renato Constantino'y pag-

abandona na rin kay Rizal para gamitin ng mga reaksyonaryo. Inuusig ni Quibuyen ang 

mga nasyonalistang historyador sa kanilang lisyang presentasyon kay Rizal dahil “writing 

off a misread and misrepresented Rizal will have the opposite effect of what anti-Rizalist 

nationalists intend to accomplish. Such unfounded denigration of Rizal will prevent the 

present generation, which is in dire need of a robust nationalist imagination, from gaining 

a proper understanding of the nineteenth century nationalist movement” (“ang 

pagbalewala sa isang Rizal na mali naman ang pagkabasa’t pagkainterpreta’y 

magkakaroon ng salungat na epekto sa gusto ng mga nasyonalistang anti-Rizal. Ang 

walang pundasyong pagbastos kay Rizal, ay nanakawan ang kasalukuyang henerasyon 

ng tamang pagkakaintindi sa kilusang nasyonalista ng ika-19 siglo, ang henerasyong 

nangangailangan ng nasyonalistang imahinasyon) (Quibuyen, 1997; p. 253). 

Tunghayan halimbawa ang ginawa ni Austin Coates sa “Mi Ultimo Adios” ni Rizal. 

Ayon kay Quibuyen, isinalin ni Coates ang linyang “Otros te dan sus vidas sin dudas, sin 

pesar” ni Rizal bilang “Fighting joyfully, without hesitation or thought for the consequence” 

bilang paraan para idiin ang kanyang opinyon na binansagan ni Quibuyen bilang “liberal” 
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(Quibuyen, 1997; p. 244-245). Kumbaga, ‘pag tinanong si Coates, Ayos lang po bang 

magrebolusyon?, ang isasagot niya, Oo, pero konti-konti lang.  

Samantala, sa salin dito ni Bonifacio na ipinamudmod sa masa, naging tatlo ang 

isang linya: "ang alay ng iba'y ang buhay na kipkip/ walang agam-agam, maluwag sa 

dibdib/ matamis sa puso at di ikahapis.” Para kay Quibuyen, “Bonifacio's...version is even 

more joyously affirmative...‘maluwag sa dibdib’...signifies a whole-hearted acceptance, 

sans misgivings or reservations” (Quibuyen, 1997; p. 246). Ang dalawahan ni Quibuyen 

ay hindi na “reporma o rebolusyon,” kundi “reboluyon o pagkamartir.” Pinili ni Rizal ang 

pagkamartir. Ang balangkas ni Quibuyen dito'y pinalawak na balangkas ni Ileto: ang 

pasyon. Aniya: 

From the perspective of the Pasyon, acts of sacrifice, martyrdom, and armed 

struggle are not mutually exclusive modes of resistance. In the Philippine millennial 

imagination...martyrdom is the ultimate sacrifice and therefore the struggle par 

excellence. It is for this reason that Rizal's predecessors, Gomez, Burgos, and 

Zamora...are also venerated as heroes, their martyrdom celebrated in folklore 

(“Mula sa perspektiba ng Pasyon, ang mga pagsasakripisyo, pagkamartir, at pag-

aarmas ay hindi magkakasalungat na opsyon...Sa imahinasyong milenyal na 

Pilipino, ang pagkamartir ang supremong sakripisyo, at kung gayon ay siyang rurok 

ng pakikipaglaban. Ito ang dahilan kung bakit ang mga nauna kay Rizal, sina 

Gomez, Burgos, at Zamora ay nakakaranas ng benerasyon bilang mga bayani, ang 

pagkamartir nila’y ipinagdiriwang ng bayan”  (Quibuyen, 1997; p. 252). 

Ang millennial na tinutukoy dito'y hindi iyong mahilig sa K-drama at humahagulgol 

pag namatayan ng kuko sa paa, kundi iyong “milenaryan.” Ang tinutumbok nito'y ang 

sanlibong taon, “milenyo,” ng ginhawa pagkabalik ni Kristo. Sa mga huling bahagi ng 

kanyang sanaysay, inusig ni Quibuyen ang bulgar na Marxismo ng ilang nasyonalistang 

historyador. Hindi kasi naiintindihan ng mga modernistang Marxistang ito ang kamalayan 

ng mga pesante. Ang tingin nila rito'y “simple and backward consciousness compared to 

their more advanced proletarian” and ‘scientific’ consciousness” (“simple at makalumang 

kamalayan kumpara sa kanilang kamalayan na mas mataas ang antas, proletaryo at 

siyentipiko” (Quibuyen 1997, 254). Wala tuloy buong kilusang kontra-gahum sa Pilipinas. 

Hiwa-hiwalay ito dahil walang umookupa sa “mythological terrain of nationalism.”  

Bagaman hindi pormal na historyador, Marxista naman si Jose Maria Sison. Tala 

ng historyador na si Nilo Ocampo, ayon sa abogadong si Soliman Santos, “may banggit 

kay Rizal sa labing-isa sa dalawampu't siyam na artikel” sa koleksyon ni Sison na 

Struggle for National Democracy (Ocampo 2015, 132). Mainam sanang mabasa ang 

labing-isang sanaysay na ito, pero baka abutin tayo hanggang hapon. Basahin na lang 

natin ang susing sanaysay ni Sison kay Rizal, ang “The ‘Subversive’.” 
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Sa simula ng kanyang sanaysay, bagaman ipinahayag ni Sison na “outstanding 

representative” si Rizal ng kanyang uri, isinakonteksto pa rin niya ang pambansang 

bayani sa sitwasyong ekonomiko-pulitikal nito: “the vast majority of the colonized people 

were increasingly exploited and politically repressed as necessitated by the futile attempt 

of Spain to accelerate its capital accumulation” (“tumitindi ang pagsasamantala at pulitikal 

na panunupil sa mayorya ng nakolonisa, ito ang bunga ng walang kwentang pagtatangka 

ng Espanya na pabilisin ang pag-akumula nito ng kapital”) (Sison, 1968; p. 17). 

Inihambing ni Sison ang kolonyalismong Espanyol sa panahon ni Rizal sa 

imperyalismong Amerikano: parehong nanghihina na. Ikinumpara din ni Sison ang 

nasyonalistang naggigiit ng soberanya ng bayan kay Rizal, parehong binendisyonang 

“subersibo.” Para kay Sison, radikal si Rizal dahil kinilala niyang “the liberties of the 

individual could be realized only if the nation as a whole, particularly the masses...would 

be uplifted and enjoy more freedom” (“ang mga kalayaan ng indibidwal ay maaari lamang 

magkatotoo kung ang bayan mismo, lalo na ang masa, ay maiaangat at magkakaroon ng 

kalayaan” (Sison, 1968; p. 18).  

Sa kanyang pagbasa sa El Filibusterismo, itinatwa ni Sison si Simoun, “the liberal 

reformer who becomes an anarchist.” Pagpapatuloy niya, "Simoun is more of a putschist 

and is far from the Marxist-Leninist concept of a revolutionary; he thinks of the masses as 

a manipulator would” (“Mas mainam na tawagin si Simoun na putschist; malayo siya sa 

konsepto ng Marxismo-Leninismo ng rebolusyonaryo; minamanipula niya ang masa” 

(Sison, 1968; p. 22). Sa pagtingin sa mga mas mababang uri bilang instrumento lamang, 

masasabing katulad lang si Simoun ng mga prayle. Halimbawa si Prayle Salvi, ginamit 

para sa karahasan ang punong sakristan, gayundin “the petty mercenaries like Lucas and 

Bruno” (“ang mga mersenaryo tulad nina Lucas at Bruno”) (Sison, 1968; p. 21). Ang siste, 

bagaman tadtad ng mga terminong Marxista ang maikling sanaysay ni Sison, sa kanyang 

kongklusyon ang binigyang-diin pa rin niya ay may hibo ng ideolohiya ng pasyon na 

natalakay na rin natin sa ilang seksyon ng pagsusuring ito. Aniya tungkol kay Rizal: “His 

martyrdom serves today as his last will, that genuine nationalists must be ready to be 

smeared and to die for their country” (“ang pagkamartir niya’y nagsisilbi sa kasalukuyan 

bilang kanyang huling testimonya: ang mga tunay na makabaya’y kailangang maging 

handang dungisan at patayin sa ngalan ng kanilang bansa”) (Sison, 1968; p. 24). 

Bagaman para kay Zeus Salazar ay malaki ang pagkakaiba ng hero at bayani, at nais ko 

rin syempreng itala na malaki ang pagkakaiba nina Salazar, Sison, at Constantino; para 

kay Salazar isa sa mga pagkakatulad ng tunay na hero at ng tunay na bayani ay 

“nakahanda [silang] magbuwis (at, sa pagkakataon ay nagbuwis nga) ng buhay para 

mabuo at ipagtanggol ang nasyon o si Inang Bayan” (Salazar, 1997; p. 34). Kulto ba ito 

ng kamatayan? Sabagay, ano ba ang huling linya ng ating pambansang awit? 

Anarkismo sa Pilipinas 



  Si Rizal at Ang Kamalayang Pasyon  ________________________ _____________________U Z. Eliserio 

106 
 

 

Simulan natin ang seksyong ito sa eksplikasyon ng eksplikasyon ng nobelang hindi 

man lang si Rizal ang nagsulat. Ang tinutukoy ko rito'y ang Ang Makina ni Mang Turing 

ni Ramon Guillermo, na anak ng Noli. Ang sanaysay na tatalakayin ko rito'y ang 

“Epilogue” ni Caroline Hau, na mas maraming citation sa gawang ito kumpara kay Rizal, 

sa kanyang Elites and Ilustrados in Philippine Culture. 

Para kay Hau, nagpepresenta ang nobela ni Guillermo ng kakaibang paglalarawan 

sa ilustrado, lampas sa karaniwang pagtingin natin sa mga ito bilang elite (Hau, 2017; p. 

293). Bagaman Europa ang setting, bukod sa Pilipinong bida'y mayroon ding Hapon at 

Javanese na tauhan. Gayundin, ang lumikha ng “makina” sa pamagat ay isang “eccentric 

Spanish-Filipino mestizo” (Hau, 2017; p. 294). Ilan sa mga tema ng nobela na binigyang-

diin ni Hau sa kanyang pagsusuri ay ang “pagkakataon” at “paglalaro.” Ang makina kasi 

ni Mang Turing ay computer, at gagamitin ito ng bida para mandaya, dahil talo siya lagi 

ng Javanese na si Waruna sa sungka. Iba ang sungka sa chess, dahil, ayon kay Hau, 

“Chess depends on non-chance and assumes complete information of the possible 

outcomes of these moves...any player can ‘see’ all the possible moves in a chess game, 

and this game's reliance on perfect information makes in amenable to the calculation of 

Mang Turing's machine” (“Hindi nakadepende ang chess sa pagkakataon, at 

ipinapalagay ang buong impormasyon ng mga maaaring maging bunga ng mga tira. 

Lahat ng manlalaro, ‘nakikita’ ang lahat ng posibleng tira sa isang laro ng chess, at ang 

pagdepende ng larong ito sa buong impormasyo’y ang dahilan kung bakit ito akma sa 

kalkulasyon ng makina ni Mang Turing” (Hau, 2017; p. 295). Samantala, sa bersyon ng 

sungkang nilalaro sa nobela, mas matindi ang elemento ng pagkakataon. Ikukumpara ito 

sa nobela sa gera at kasaysayan (Hau, 2017; p. 396).  Patuloy pa ni Hau, “The aleatory 

element of history is not only the major theme of this novel; it is also a principal structuring 

device. The plot is propelled by chance encounters that bring the narrator into contact 

with Kawamoto [iyong Hapon] and Waruno...with Mang Turing's machine. More, these 

characters are ‘living’ traces of a history of possibilities that were opened up and 

foreclosed in the years to come” (“Ang elementong ito ng pagkakataon sa kasaysayan ay 

hindi lamang tema sa nobela, ito rin ang nagtatakda ng estruktura nito. Ang banghay ay 

itinutulak ng pagkakataong pagkikita ng nagsasalaysay at ng Hapong si Kawamoto, at ni 

Waruno, at ng makina ni Mang Turing. Higit pa rito, ang mga tauhang ito’y buhay na 

bakas ng kasaysayan ng mga posibilidad na nabuksan at nasara sa mga dumating pang 

taon” (Hau, 2017; p. 299). Argumento ni Hau, nilulusaw ng nobela ang popular sa 

imahinasyon nating pagkakaiba ng ilustrado at masa. Ang bida'y apo ng mga rebeldeng 

bahagi ng himagsik ni Dagohoy: “The rebels send their son out to Luzon and then into 

the world, to live on to continue the struggle...taking action in and throughout the 

Philippines and also the world, in the hope and expectation that at least some of these 

enlightened, politicized ilustrados will work for both Philippine and humankind's liberation” 

(“Ipinadala ng mga rebelde ang kanilang anak sa Luzon, at sa mundo, para mabuhay at 

ipagpatuloy ang pakikipagtunggali. Kumikilos sa kabuuan ng Pilipinas, at sa mundo, sa 
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pag-asang ang ilan sa mga ilustradong ito’y magsusulong ng kalayaan para sa Pilipinas 

at sangkatauhan” (Hau, 2017; p. 303). Ito rin naman ang tesis ng buong libro ni Hau, na 

hindi ganoong kasimple ang pagkakaiba ng ilustrado at ng masa. Sa apatang ipinakilala 

ni Guillermo sa sanaysay niyang ang “Dalawang Piging ng Kapitalistang Modernidad,” 

mayroong may kaluluwa pero walang ginhawa, may ginhawa pero walang kaluluwa, wala 

na ngang ginhawa, wala pang kaluluwa (Guillermo, 2014; p. 207), na pwede natin 

tawaging lumpen-proletariat (Guerrero, 2005; p. 150), at iyong mga may ginhawa pero 

may kaluluwa din (Guillermo, 2014; p. 204). Maaaring mapasama sa huling kategoryang 

ito ang mga ilustradong tulad ng bida ng Mang Turing. Kung Pilipinas lang ang pag-

uusapan, dito rin natin ipoposiyon si Rizal. Ito ba ang pagkalimot sa tunggalian ng mga 

uri? 

Pero kalimutan muna natin ang Pilipinas. Parang imperyalista, palawakin muna 

natin ang ating teritoryo. Gawin nating global ang ating punto de bista. Global ang 

konteksto ng pagbabasa ni Benedict Anderson, sa kanyang Under Three Flags, sa pigura 

ni Rizal, mula sa usapin ng pulitika hanggang sa panitikan. Sentral, ayon sa kanya, ang 

Pransya sa pagbabasa ni Rizal ng mga nobela (Anderson 2006, 29). Halos wala raw 

pakialam si Rizal sa Espanya, pagdating sa nobela (Anderson 2006, 31).  

Sa Paris, ayon kay Anderson, nakita raw ni Rizal bilang paatras ang Espanya: sa 

ekonomiya, sa agham, sa edukasyon, sa kultura, sa pulitika. May dating na kakaiba ang 

mga isinulat ni Rizal kumpara sa kapareho niyang antikolonyal, dahil, “He was in a 

position to ridicule the colonialists rather than merely denounce them” (“Pwede niyang 

pagtawanan ang mga kolonisador, hindi lang usigin” (Anderson, 2006; p. 65). 

Isa pang hinangaan ni Rizal para kay Anderson ay ang Alemanya. Kasama sa 

mga katangian nito na ibang-iba sa Espanya ay ang “its Protestant sobriety, its 

orderliness and discipline, its impressive intellectual life and its industrial progress” (“ang 

pagiging seryoso nila, ang kanilang kaayusan at disiplina, ang kahanga-hanga nilang 

buhay-intelektwal, at ang pag-unlad ng kanilang mga industriya”) (Anderson, 2006; p. 67). 

Tinawag ni Anderson na ubod ng pangit ang Ninay ni Pedro Paterno (Anderson 

2006, 28), ang unang nobelang isinulat ng isang Pilipino. Baka dahil hindi ito mayaman 

o suson-suson. Primera klase nga naman, kung ikukumpara, ang mga gawa ni Rizal. 

Bagaman maraming impluwensya kay Rizal, ayon kay Anderson "Rizal's originality lay in 

the manner in which he transposed, combined, and transformed what he had read" “Ang 

orihinalidad ni Rizal ay mamamalas sa paraan ng kanyang paghahalo at pagtransporma 

sa kanyang mga nabasa” (Anderson, 2006; p. 51). Halimbawa, nakarinig siya ng 

alingawngaw ng Against the Grain ng kalahating Dutch, kalahating Pranses ni Huysman 

sa El Filibusterismo. Pero may pagkakaiba ang dalawang teksto. Naging pulitikal na sa 

Fili ang mga detalye at eksenang sekswal at estetiko lamang ng paghihimagsik sa 

Against (Anderson, 2006; p. 39-41). 
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Ipinaliwanag ni Anderson sa ganitong paraan ang kanyang konsepto ng “el 

demonio de las comparaciones”: “Ibarra's eerie experience on seeing again the seedy 

Jardin Botanico of Manila...helplessly imagining in his mind's eye the grand botanical 

gardens he often visited in Europe. It is as if he can no longer see what is in front of him 

simply as a familiar object” (“Ang kakaibang karanasan ni Ibarra nang muli niyang makita 

ng Jardin Botanico ng Manila, samantalang ang nasa isip niya’y ang mga malaking 

botanikal na harding binisita niya sa Europa. Para bagang hindi na niya makita ang nasa 

harap niya bilang pamilyar na bagay” (Anderson, 2006; p. 32). Hindi nga kaya't ito ang 

kinahuhulugang posisyon ng mga tagalabas pagdating sa kanilang pinag-aaralan? Hindi 

mapag-aralan si Rizal nang hindi naikukumpara sa ganitong Pranses o ganitong Aleman? 

Pangsila pa rin ang pananaw ni Anderson, dahil hindi naman mga Pilipino ang kausap 

niya. Sa sobrang pangsila ng kanyang pananaw, kahit sa edisyong pang-Anvil ang 

basehan kong bersyon ng Under Three Flags, kinailangan pa rin niyang buurin ang Noli 

at Fili (Anderson, 2006; p. 31). Hindi sa masamang tao si Anderson, sa totoo'y 

kapupulutan ng maraming kabatiran ang kanyang libro, at may simpatya siya sa kanyang 

mga pinapaksang bayan. Gaano pa man kapertinente ang mga datos ni Anderson, gaano 

man kadulas ang kanyang interpretasyon, iba pa rin ang nakataya para sa isang 

Pilipinong iskolar, at sa isang “international man of letters.” At paano naman ang kaso ni 

Rizal? 

Sa isang talababa, ipinaliwanag ni Anderson na base sa estadistikal na pagsusuri, 

isinulat ni Rizal ang Noli para sa mga Europeong mambabasa. Kaya may mga paliwanag 

sa Espanyol ang mga salitang Tagalog. At kaya naman may salitang Tagalog ay para 

makumbinse ang mga Europeo na “genuine native informant” ang nagsulat ng akda 

(Anderson, 2006; p. 37). Samantala, ang Fili naman ay para lamang sa audience sa 

Pilipinas (Anderson, 2006; p. 103).  

Ang ironiko, asersyon din ni Anderson na bagaman tinawag ni Rizal na “nobelang 

Pilipino” ang Fili, mas angkop daw ito sa Noli (imbes na “nobelang Tagalog”). Ang Fili 

daw ay mas mahusay ituring bilang nobelang pandaigdig (Anderson, 2006; p. 53). Sa 

pamamagitan daw ng Fili, inilawaran ni Rizal sa imahinasyon ang “political collapse of 

this society [kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas] and the near-elimination of its ruling 

powers” (“ang pulitikal na pagbagsak ng kolonyalismong Espanyol sa Pilipinas at ang 

halos pagkaubos ng mga nasa poder”) (Anderson, 2006; p. 165).  

Kumpara sa Noli, ayon kay Anderson, may paghina sa atake ni Rizal sa mga prayle 

sa Fili. Ayon sa kanya, “The figure who is most savagely pilloried this time around is the 

condescending, incompetent, utterly opportunist liberal Don Custodio, who betrays the 

students who look to him for support” (“Ang pigurang inusig sa nobelang ito’y ang 

oportunistang liberal na si Don Custodio, na pinagtaksilan ang mga estudyanteng humingi 

ng suporta sa kanya” (Anderson, 2006; 107). Baka naman, dahil nobelistang nais maging 
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mahusay sa pagsusulat ng nobela, nagdesisyon si Rizal na huwag nang gawing punching 

bag ang na-knockout na niya sa naunang nobela. 

Sa tatlong “mundo” daw dapat isakonteksto ang Fili, ayon kay Anderson: sa “inter-

state world-system of 1860-90” na dinomina ng Imperyong Aleman sa pangunguna ni 

Bismarck; sa global na Kaliwa, na ang ideolohiya ay anarkismo; at sa naagnas na ngang 

Imperyong Espanyol (Anderson 2006, 54). 

Ano nga ba ang mayroon sa anarkismo bilang ideolohiya? Ayon kay Anderson, 

may pagdiin daw ito sa personal na kalayaan, at tumatalikod sa burukratiko at hiyarkikal 

na pag-oorganisa. Mas akma rin daw ito sa mga rehimeng makakanan na grabe ang 

panunupil. Pagpapatuloy pa niya, “Anarchist theory was less contemptuous of peasants 

and rural labor than mainstream Marxism was then inclined to be” (“Kumpara sa sa 

Marxismo, mas mataas ang tingin ng anarkistang teorya sa mga pesante at 

manggagawang rural”) (Anderson, 2006; 72). Maaari din daw sabihin na mas antiklerikal 

ito. 

Bagaman, tulad ng nabanggit na sa itaas na seksyon, ang Marxismo'y laging 

binabanggit ng mga iskolar ng Rizal-Industrial Complex para balahurain, itong 

anarkismo'y hindi rin nahuhuli sa pagiging buntunan ng sama ng loob ng mga paham 

natin. Sa kanyang rebyu sa A Nation Aborted ni Quibuyen, sinabi ni Schumacher na 

naging anarkista na si Lopez Jaena, sa pagkaagnas ng moralidad at talino nito, “in fact, 

if not in name” (Schumacher, 2000; p. 560). Ibinibida daw nito ang rebolusyon para sa 

rebolusyon lamang. Ang citation ni Schumacher, inaanyayahan ang mambabasa na 

tumingin sa ilang pahina ng kanyang Propaganda Movement (Schumacher, 1997; p. 287-

290). Pero pag babasahin ito, matatagpuan na hindi lang tamang sabihing hindi naman 

anarkista si Lopez Jaena sa salita, wala rin namang pruwebang ipinamalas si 

Schumacher na anarkista si Lopez Jaena sa gawa! Ang naroong nailarawan ay ang 

pagkalas ni Lopez Jaena kay del Pilar, at sa La Solidaridad, at, maaaring sabihin, sa 

proyekto ng Pilipinas mismo. Sabagay, namatay na mahirap si del Pilar sa Barcelona, at 

si Rizal naman ay binaril sa Luneta. Naganap at magaganap din naman ang Kasaysayan, 

malaking titik K, nang wala sila. Baka naman pwede nating imodipika ang sinabi ng liberal 

na si Craig. Pag tinanong tayo, “Dapat po bang magsakripisyo para sa bayan?” pwede 

tayong sumagot: “Oo, pero konti-konti lang.” 

Syempre pa, itong atitud ng “konti-konti lang” ay hindi atitud ng mga 

rebolusyonaryo, Marxista man o anarkista, pasyon man ang pinanggalingan o 

Kanluraning Kaliwanagan. Pagkatapos isalaysay ang ilang pambobomba at iba pang akto 

ng terorismo ng ilang anarkista sa Espanya at Pransa mula 1892 hanggang 1894, 

inilarawan ni Anderson ang kaso ni Emile Henry. Ayon sa kanya, pareho raw ang retorika 

nina Henry at Simoun, kahit na iba ang “personal profile” ng tauhan ni Rizal sa mga 

historikal na pigurang kanyang ikinwento: “hastening the rush of a corrupt system to the 
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abyss, violent revenge against the ruling class (including its ‘innocents’) for its crimes 

against the wretched and the poor, and the vision of an egalitarian and free society in the 

future” (“pagpapabilis sa pagbulusok sa butas ng sistemang bulok, marahas na 

paghihiganti sa naghaharing uri (kasama ang mga ‘inosente’) bilang parusa sa mga 

krimen nito laban sa mga mahirap, at ang bisyon nito ng pantay-pantay at malayang 

lipunan sa kinabukasan”  (Anderson, 2006; p. 118). Para kay Anderson, iba ang diskurso 

ni Simoun sa pasyon, at nakabase imbes sa Kanluraning kamalayan. 

Walang plano si Simoun lampas sa pagsabog ng kanyang bomba. Ayon kay 

Anderson, walang kahit sinong tauhan ang may plano sa “pagkatapos.” Aniya, “It is 

exactly here that Rizal marked the crisscrossing of anticolonial nationalism and 

‘propaganda by the deed,’ with its planless utopianism and its taste for self-immolation.” 

Ang tinutukoy sa “propaganda by the deed” ay iyong na pamboboba ng mga teroristang 

anarkista. Imbes na sulat lang nang sulat, sa konseptong ito, ikakalat mo ang iyong mga 

ideya sa pamamagitan ng eksplosibong aksyon.  

Sa kanyang interpretasyon ng dulo ng Fili, pakiramdam ni Anderson ay 

magkakaroon pa ito ng sequel. Hindi raw permanente ang balak ni Isagani na pagreretiro. 

Ito raw ang dating ng Fili: “Something is coming” (Anderson 2006, 122). 

Kongklusyon 

Sa pagtatapos ng papel ito, mainam na pagtuunan ng pansin ang sanaysay na 

“Tungo sa Hardin ng Tao” ni Tan Malaka, na isinalin ni Ramon Guillermo sa Filipino mula 

sa orihinal nitong Bahasa Indonesia. Kung ang Makina ni Mang Turing ay steampunk, at 

ang Fili di umano ay sci-fi (tingnan ang Reyes, 2013), itong “Tungo sa Hardin ng Tao” ay 

matatawag nating future fiction, o baka naman slipstream fiction. Ayon kay Guillermo, 

maaari itong ihambing sa “The Philippines a Century Hence,” futuristikong teksto. Para 

saan nga ba ang pagtatayo ng mga monumento? Para saan ang pag-awit ng elehiya? 

Sa pagbibida ng mga namatay na rebolusyonaryo, sa pagdiriwang ng mga minartir, 

nasasagot natin ang tanong: aling buhay ba ang karapat-dapat ipagdalamhati ang 

pagkawala, ang pagtatapos? Anong uri ba ng mga tao ang dapat nating alalahanin? 

Para maging simple, isipin na lang natin ang Hardin ng Tao bilang parkeng may 

monumento. Ang “binisita” sa teksto ni Tan Malaka ay nasa Java. Ang unang 

monumentong naengkwentro ng narrator ng “Tungo” ay iyong sa mga taksil: “Ang 

naihanay sa mga nangungunang maruming tao ay yaong direktang tumulong sa 

nanakop, nang-api, nagsamantala o pumatay sa bayang Indonesia” (Malaka, 2013; p. 

92). Nang iwan ng grupo nila ang unang monumentong ito, sunod nilang nakita iyong 

monumento para sa mga “taong may naambag sa Indonesia sa loob ng humigit-

kumulang 2,000 taon” (Malaka, 2013; p. 93). May mga estatwang malaki pero malabo 

ang mukha, dahil may kakulangan ang kanilang kontribusyon sa bayang Indonesia. 
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Samantala, mayroon namang maliit ang estatwa pero maliwanag ang mukha. 

Nakadepende ang laki, disenyo, at iba pang detalye ng mga monumento sa espisipikong 

kontribusyon at katangian ng dinadakila. Ang sorpresa, para sa mga Pilipinong 

nagbabasa ng salin nang hindi binasa ang tala ni Guillermo sa simula, ay matatagpuan 

sa tuktok ng bundok. Ang naroon ay sina Rizal at Bonifacio. Ganito ang papuri ni Tan 

Malaka kay Rizal: “[hindi lang] tagapanguna at bayaning lumaban para sa kalayaan ng 

Pilipinas kuni bilang doktor na kilala sa Silangang Asya, experto sa wika na may 

kaalaman sa mahigit labintatlong luma at kontemporaneong lenggwahe, artista na 

nakatanggap ng pagkilalang internasyonal, biologist na nakatuklas ng mga bagong hayop 

at halaman, manunulat ng librong naging sanhi ng pagkalagay niya sa ilalim ng ulan ng 

bala na parusa ng pamahalaang Espanyol” (Malaka, 2013; p. 96-97). Ayon sa teksto, 

walang Indonesian na nakaabot sa tuktok ng bundok.  

Sa bokabularyo ni Tan Malaka, may Indonesia sa makitid na pagpapakahulugan, 

ang bansa na Indonesia, at may mas malawak na Indonesia, bahagi dito ang Pilipinas. 

Ang monumento ni Rizal sa Hardin ng Tao sa Java ay nasa bahagi pa rin na “nasyonal” 

at hindi “internasyonal.” Patuloy na pagpuri kay Rizal sa teksto, “Mayroon ding mga 

komunista sa mga kasapi ng Komisyon na nais ilagay ang estatwa ni Dr. Rizal sa 

bahaging internasyonal ng Hardin ng Tao. Ipinaalala nila na ang doktor na ito, kahit 36 

taong gulang lamang, ay nagpabatid na ng sinag ng kanyang kaisipan, hindi lamang sa 

larangan ng agham, kundi sa iba't ibang larangan.... universal genius [si Rizal], 

napakataas ng uri ng talino sa lahat ng agham...hindi nabibilang sa ibang bansa kundi sa 

Malay Race...walang hadlang na ihanay si Dr. Rizal kay Aristoteles o Descartes na mga 

universal genius rin” (Malaka, 2013; p. 97).  

At sino naman ang mga nasa internasyonal na bahagi ng Hardin ng Tao? Naroon 

ang mga tagapagtatag ng relihiyon tulad nina Zarathustra at Buddha, mga siyentipiko 

tulad Darwin at Einstein, mga manunulat tulad nina Li Po at Pushkin, mga pinuno tulad 

nina Napoleon at Bismarck. Malalantad ang pulitika ni Malaka sa tuktok ng bundok. 

Naroon ang “mga burges na pilosoper tulad nina Rousseau, Voltaire at Montesquieu 

...utopyano tulad nina Saint Simon, Fourier at Robert Owen...mga sosyalista tulad nina 

Lasalle, Hilferding at Kautsky. Ang mga ama ng sosyalismo na sina Karl Marx at Engels, 

kasama ang mga dakilang tagasunod nila tulad nina Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburg” 

(Malaka, 2013; p. 101). 

May hibo ng relihiyon sa eskemang ito. Magagawan ng monumento sa nasyonal 

na bahagi ang lahat ng may naiambag sa Indonesia at sa mundo. Kahit ang mga may 

maliit na dulot ay paparangalan sa kanilang baryo o probinsya. Ang mga gurong 

masigasig, ang mga doktor o abogadong gumanap sa kanilang tungkulin. At pag 

nagtaksil ang isang tao, maisasama siya sa gusali ng mga taksil.  
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Mainam na basahin ang likhang ito ni Tan Malaka sa lente ng kontra-gahum 

(Mongaya, 2020). Ang mga bayani rin ay nililikha. Ang bersyon ni Rizal na repormista ay 

nilikha sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano. Kay Tan Malaka, naipoposisyon si Rizal 

sa konteksto ng kolonyalismo, na hindi lamang Pilipinas kundi Timog Silangang Asya--at 

higit pa!--ang naging biktima.  

Mahusay na isaisip ito sa pag-aaral kay Rizal. Hindi lang natin binabasa si Rizal 

ayon sa kanyang konteksto, nagbabasa tayo sa sarili nating konteksto. Nasa puntong ito 

tayo ng ating kasaysayan. Tayo'y mga petiburges na nakatira sa Pilipinas. Ang taon ay 

2021. Kasalukuyang namamayani ang pasismo hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong 

mundo. Samantala, ang mga makapangyarihang bansa at multinasyonal na kompanya 

na binubuwag ang mga bundok at nilalason ang mga dagat. Sa pagturing kina Bonifacio 

at Rizal bilang mga Indonesian, hindi iniaangkop ni Tan Malaka ang mga Pilipinong ito 

para lang ibida ang kanyang bansa. Imbes, pinapalawak niya ang kahulugan ng kanyang 

tayo. Nagiging Tayo ito, malaking titik T. Tayong mga nagdurusa at mas lalo pang titindi 

ang pagdurusa kung mananatiling ganito ang takbo ng mundo.  
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~~~ 

CMO 20 

Wag ang wika. 

Hindi ito bulag  

Sa hatol ng kasaysayan. 

Hindi ito bingi  

sa taghoy at punyagi. 

Hindi rin ito manhid  

sa pait at pasakit  

o pipi sa dalangin at tinig.  

 

Wag ang wika. 

Wala itong diyos o poon. 

Wala itong monarka o pangulo. 

Hindi rin umaamen  

sa apo, pastor o ministro. 

Wala itong hepe. 

Wala ni amo o idolo 

Wala rin itong presyo  

O diskwento. 

 

Walang sumpa ang wika 

Liban sa isa: 

Ang wakas at simula 

Ng mga hangal at taksil 

Na siyang nagsatitik 

Ng batas na pambusal 

Ay hindi kailanman kayang  

Ipagkait o ilihim  

Sa bawat mamamayang  

Mag-aakda ng poot 

At puyos sa libong pahina. 
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Panauhin ng Direktor 

(Ang panonood ni Irene Marcos ng The House of Bernarda Alba) 

 

Sapagkat ikaw ay direktor— 

Tanaw mo ang hanggahan  

ng entablado: 

Ang lapad ng gamusang  

kisame at kurtina, 

maging ang kapal at nipis  

at haba ng sandalan. 

Ang rabaw ng lapag  

at mga habag sa bulwagan. 

Ang rikit ng lunan mula una  

hanggang dulong upuan. 

 

Sapagkat ikaw ay direktor— 

Dinig mo ang tinis ng tono 

Sa bawat pagsimsim  

ng alpombrang haligi at sahig. 

Batid mo ang timbre ng tumatawid  

na tangis at alingawngaw  

mula bunganga tungong tainga. 

 

Sapagkat ikaw ay direktor— 

dama mo ang rubdob ng tauhan 

sa paggampan ng buhay  

at bawat binuhay. 

 

Ikaw ay direktor— 

na minsang naakit sa tukso 

o sa tinig, tanaw, at tanto  

ng bunsong anak at alagad  

ng sining ng pasismo. 

 

Huwag o huwad kang lumabas 

ng entabladong alay kay Guerrero— 

mandirigma o gerilyero— 

upang ituwid ang pinilipit ni Apo. 
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Limot o lingid sa iyong  

may gayuma ang gawad 

at palakpak at pabuya 

mula sa pamilyang  

sinusuka’t sinusumpa ng bayan. 

 

Naniningil ang tinig  

sa labas ng entablado. 

Gulat kayong lahat 

sa loob ng tanghalan. 

Sapagkat tumagos ang mga hiyaw 

at gising ang gusali  

sa kabila ng karimlan. 

 

Ikaw ang direktor  

na handang sumalo  

sa pukol at luksa 

sa pangil at panunupil 

ng kabataang naniningil. 

 

Nariyan kang direktor— 

Lulunok ng pagtutol at paghusga,  

Mapipipi sa daloy at daluhong, 

Patatangkarin ang kabansutan, 

Hanggang ang panauhin mong mahal 

 

Muli,  

 

Alumpihit sa pagtakas. 

 

Bato 

Mapanganib ang iyong pangalan 

Hindi dahil sa mga pambungad 

O panghuling mga titik. 

 

Mapanganib ang iyong pangalan  

Hindi dahil sa medalyon sa leeg  

O mga bituin sa balikat. 
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Mapanganib ang iyong pangalan 

Hindi dahil sa unipormeng  

Sadya sa buwayang malapad.  

 

Mapanganib ang iyong pangalan 

Hindi dahil sa mga awit ng bala 

Sa tono ng tokhang. 

 

Mapanganib ang iyong pangalan 

Na koda at palayaw ng tampalasan. 

Susumpain ka ng nagmantsang 

Dugo sa palad mo’t talampakan. 

 

Awit Bilang Isa  

Sa mga inang naiwan 

 

Bumulagta ang bangungot 

Sa paglalangib ng mata 

Ng di nais maalalang 

Tagpo sa gabing kumunot. 

 

Nasa supot na ang ngayon: 

Binalot at pinag-ampaw 

Upang basbasan ng hatol    

Ng mga pulburang halang. 

 

Malamig ang kumukulong  

Buga at butil ng pawis  

Sa talampaka’t palad mong 

Mga bukas ay inalis. 
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Daluyong ng Panaghoy 

 

Sementeryo 

ng mga isda 

ang kalawanging lawa 

katabi ng pinagtagpi-tagping 

yero ng kabahayan. 

 

Tinutunaw 

ang lumubog, pinalilitaw 

ang di malusaw-lusaw 

ng tubig—rigodon 

ng mga boteng umaahon, 

 

tsinelas 

ng mga batang  

sinisimot 

ng ragasa 

ng kamatayan. 
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Baby River 

 

Ang sabi’y ipaubaya  

ang lahat sa ilog.  

Ilista ang luha sa tubig 

at ipatangay sa ondang 

paalis-parito. 

Subalit sa bawat 

binibitiwan ng puso, 

rumaragasa ang galit 

at galit 

at hinanakit  

sa agos. Hindi natatahimik maski 

kaluluwa ng agwa. 
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Ang Magsasakang Nais Maging Alay-ay 

 

Mga daliri’y patpat na isinoot  

sa guwantes na lupaypay, di na 

muli pang mamamaga ang mga bisig 

kakatulak ng araro at kakahambalos 

ng piko sa pilapil, di na mangangalay 

sa maghapong pagsasaboy ng pataba, 

di na magdamagang gagapas para sa  

baryang kitang paglipas ng ‘sang linggo’y  

pambibili rin ng bigas. 

 

Gulugod ay anim na talampakang sanga 

ng santol o kawayan, walang kasukasuan,  

tatanghod, tutunghay na lamang sa palay,  

mananaboy ng mga tagak, maya at uwak 

di na mamamaluktot kakayuko sa pagpupunla 

ng binhing tutubo mula sa madamot na  

sinapupunan ng lupa upang mamunga  

ng gintong sapat lamang na pambayad 

sa itinubo ng utang. 

 

At sapagkat dayami ang kalamnan 

katawa’y di na makakaladkad 

ng bala sa naghalong dugo’t putik   

ng sakahan. 
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Sa Saliw ng Kalabit 

 

Mga Martir, Diwata at Baylan  

ng kaparangan ng Kanlaon, pumanaog  

pumarito sa paanan, ipaghele  

awitan ng iliili yaring pumapalahaw na sanggol --  

tinatakasan ng himig ng mahimbing na idlip 

ang bibig ng inang alingawngaw ay impit  

na panaghoy habang luhang lamig 

ay pumapatak,  tumatagaktak sa bangkay  

ng katipang hinele ng oyaying sa saliw ng kalabit  

sa gatilyo tinugtog. 

 

Elehiya ng Babaylan 

 

Ilang beses mo akong sinadya 

Sa pusod ng kaparangan 

 

Noong una’y upang 

Magsumamo sa nuno 

Na lisanin ang punso 

Sa gitna ng iyong tubohan 

 

Nang pangatlo’y upang 

Orasyonan ang binhi nang paglao’y  

Humalik nang husto sa lupa 

 

Nang huli’y upang 

Batakin ang dungan 

Ng iyong buntis na katipan 

Nang huwag dalawin  

Ng aswang. 

 

Nababasa ko ang talumpon 

Ng tala sa kalangitan 

Batid ko ang dahilan kung bakit 

Nangangatihulog ang iba 

Kapalit ng bulalakaw  

 

Ngunit patawad 
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At di ko nabanaag 

Itong ipinilit na pagpanaw 

 

Patawad 

Sapagkat huli na 

Nang mabihag itong 

Pangil ng kidlat, alay 

Sa naulila mong anak, 

Kalasag sa ngipin ng baril 

Na sa iyong katawang habag 

Ay ngumatngat. 
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Matapos ang isang buong umagang pangongolekta ng buhok mula sa mga dalaga 

ng kanilang baryo, hinabi ni Ka Ester ang mga ito para maging isang mahaba at kapani-

paniwalang peluka. “Sa wakas,” bulong niya sa sarili, “maibabalik na natin sa Mahal na 

Birhen ang ninakaw ng mga tampalasan.” Dumungaw siya sa bintana at nanawagan sa 

mga kapitbahay, “Halina kayo rito, umpisahan na natin ang pag-aalay!” 

Isang taon nang tuyot ang ilog sa kanilang bayan at lubha nitong binago ang 

paraan ng kanilang pamumuhay. Nalanta ang kanilang mga pananim, nangamatay ang 

kanilang mga alagang hayop. Unti-unti rin silang nagkasakit dahil sa kawalan ng maayos, 

tuloy-tuloy na daloy, at malinis na tubig. Milya-milya ang nilalakad nila para sumalok ng 

tubig sa mga balon at batis ng pinakamalapit na bayan. Lahat ng ito ay nag-umpisa nang 

nakawin ang buhok ng Mahal na Birhen sa kanilang kapilya—buhok na yari sa mga sinulid 

na tanso, pilak, at ginto. 

Kuwento-kuwento: ang mga tulisang tumangay sa buhok ng Birhen ay nakatira 

raw sa tuktok ng bundok sa likod ng kanilang bayan. Kinatatakutan nila ang pook na iyon 

dahil pinamumugaran daw ito ng mga espiritu at masasamang elemento. Isa pa ay 

kuntento naman sila sa kanilang pamumuhay. Mula sa bundok ay maayos na dumadaloy 

ang malamig at mapagbigay na agos ng tubig dati. Wala silang dahilan upang galugarin 

pa ang kasukalan ng gubat doon at maghanap ng magagambalang kung anuman. Higit 

sa lahat, may mga militar na nagbabantay sa paanan nito na agad silang tinututukan ng 

armas tuwing nagagawi sila sa dakong iyon. Sa takot na mapatay ay hindi na nila 

siniyasat pa ang lugar. May mga nangangahas umakyat sa bundok, ngunit walang 

nakakabalik upang iulat ng kanilang natuklasan. 

Sa kasaysayan ng kanilang baryo ay ngayon lamang nila ginawa ang ganitong 

ritwal. Mula sa bahay nina Ka Ester, paluhod na nilakad ng lahat ng pamilya sa Baryo 

Ubod ang daan patungo sa kapilya kung saan nakalagak ang maliit at kalbong estatwa 

ng kanilang Birhen. Pagpasok sa loob ay tumigil ang mga dasal, hikbi, at awit ng 

pamayanan. Tumayo si Ka Ester at ipinutong sa imahen ang pelukang alay ng buong 

bayan. Nakatitig ang lahat sa altar. 

Biglang yumanig ang lupa at nabuwal ang lahat sa kanilang kinaluluhuran. Sa altar 

ay nanatiling nakalagak ang Birhen ngunit wari ay sumasayaw ito sa pag-alog ng buong 
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kapilya. Kasabay ng paggalaw ng lupa ay ang pagalingawngaw ng isang nakabibinging 

ingay mula tuktok ng bundok. Dagundong ba iyon ng malakas na kulog? 

Nakakapangilabot na hindi nila matukoy ang pinagmumulan ng tunog. Unti-unti ay tumigil 

ang lindol at sunod na umingay ang mga bambang. Tubig! Tunog ng lumalagaslas na 

tubig! Nagtakbuhan ang lahat ng tao palabas. 

May dam sa tuktok ng bundok sa likod ng Baryo Ubod. Palihim at madaling itinayo 

ito ng pamahalaan para sa mga lungsod sa katimugang bahagi ng nayon. Sa taas na 

halos apat na raang talampakan, hindi mo akalaing isang lindol ang wawasak sa 

pundasyon nitong kapit na kapit at tila masusing ikinabit sa mga pisngi ng kabundukan. 

Yari sa mahihinang klase ng materyales, nagkabitak-bitak ang kanang pader ng dam at 

tuluyang gumuho nang minsang yanigin ng lindol ang lalawigan.  

May pagkabagabag man, maligayang pinagmasdan ng mga taga-Baryo Ubod ang 

pagragasa ng tubig sa noon ay mabato at maburak na nilang ilog. Muling dumaloy ang 

tubig na isang taon nang hindi umaagos sa kanilang bayan. 
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jgadaya@pup.edu.ph 

~~~ 

 

Sahig 

 

Parang makapal na buhok na sumasayaw ang mop sa sahig. May direksyon ang 

kalkuladong galaw. Mula kaliwa pakanan, mula kanan pakaliwa habang lumilikha ng 

korteng otso. Paulit-ulit. Walang hanggan tulad ng infinity sign.  

 

Pamantayan ng kalinisan ang sahig. Kahit mistulang tagasalo ito ng tilamsik ng 

mantika at mumo ng tirang pagkain, dapat malinis ito palagi. 

 

Para pulido ang paglilinis, may tamang pag-handle sa mop. Dapat nasa 

pinakadulong hawakan ang kanang kamay at nasa bandang gitna ang kaliwa na siyang 

nagkokontrol sa direksyon ng sahig na nililinis. Kailangan ding bahagyang nakabuka 

ang binti habang naglalakad paatras. 

 

Huwag kalimutang ilubog sa tubig ang mop. Kailangang ma-mop nang mabuti 

ang bawat bahagi ng sahig. At hindi pwedeng tipikal na tubig lang ang gamitin, dapat 

yung may antibac.  Hindi rin pwedeng kamay ang gamiting pampiga. Dapat gumamit ng 

squeezer para hindi bumalik sa sahig ang dumi. Hindi rin basta pinakakain sa squeezer 

ang mop. May sinusunod na wastong paraan sa pagpiga. ‘Pag okay na, pwede nang 

ituloy ang pagma-mop at ulit-ulitin ang proseso. 

 

Ito ang standard sa paglilinis ng sahig na namaster na ni Jin sa loob ng anim na 

buwan sa fastfood. At ngayong mae-endo na siya, habang minamasdan ang pagsayaw 

ng mop sa saliw ng kanyang galaw, parang gusto niyang maging sahig.  ‘Pagkat di 

tulad niya, ang sahig ay may istandard na sinusunod kung paano pangangalagaan at 

pananatilihing malinis. Samantalang siya, mas mababa pa sa sahig ang substandard na 

sahod. 

 

Nang sandaling iyon, humiga siya para i-mop ang sarili. 
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Fireworks 

 

Makulay ang fireworks display sa kalangitan. Nag-aanyaya ng ngiti ang kislap ng 

mga pumuputok na liwanag. Tumatalon ang mga bata. Nag-iingay ang lahat. 

Nagsasaya.  Kumpleto ang pamilya sa mga tahanan. 

 

Sa harap ng isang hapag na puno ng masasarap na pagkain, nakaupo ang mag-

ama. 

 

“Nasan si mommy?” 

 

“Nasa office siya anak.” 

 

Sa isang gusali sa Makati, nakaupo ang mangilan-ngilang nagsipasok na ahente. 

Nag-iingay ang mga keyboard at mahinang tinig ng mga naka-headset. Nagtatrabaho. 

Hindi kumpleto ang mga ahente sa team. 

 

Nakaupo sa harap ng computer si Kristine. Mag-isa niyang sinasalubong sa 

isang kwadradong espasyo ang Bagong Taon sa saliw ng tinig ng mga Amerikanong 

parang fireworks na pumuputok sa pagbulyaw sa kanya. ‘Di tulad ng nasasaksihan sa 

kalangitan sa labas ng gusaling iyon, walang kislap, ni ngiti na nag-aanyaya doon. 
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Tailor’s Chalk 

 

Jason Federigan Pozon 

University of the Philippines-Diliman 

jfpozon@up.edu.ph 
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 Kapag napapadaan kami sa tindahan ni Mang Benito sa ikalawang palapag ng 

palengke, hindi ako papayag na hindi ako ibibili ni Nanay Orang (Lola ko) ng laruan. Hindi 

mahalaga ang presyo, gaano man kaliit o kalaki, basta’t mayroon akong bitbit na laruan 

mula kay Mang Benito, masayang-masaya na ako.  

 Malaki ang tindahan na iyon. May mga nakasabit na baril-barilan, may mga naka-

net na jolen, texts, at palabunutan na tatayaan ng limampiso. Nakasalansan naman ang 

iba’t ibang uri ng kotse-kotsehan, trak, bus at tangke. Nasa estante naman niya na may 

salamin ang mga manikang nadadamitan ng makukulay na bestida o baro, may kulay 

itom ang buhok, may dilaw, pula at lila, ang mga mata ng bawat manika ay tila 

nangungusap at humihikayat sa bawat batang babae na bumili ng isa. 

 Bahagi ng aking kamusmusan ang pagwawala at pagpalahaw ng iyak sa palengke 

hanggang sa tadtarin na ako sa kurot ni Nanay sa singit at braso. Walang tigil ang 

paghikbi ko habang nakalulan kami sa traysikel. Mas lumalaki ang gastos sa pamasahe 

dahil nahihiya si Nanay na isakay ako ng dyip sapagkat hindi niya mapatahan ang batang 

ako. 

 Bukod sa mga laruan, may ipinagbibili rin na mga gamit sa eskwela si Mang Benito. 

Dito kami bumibili ng mga kwaderno na may kulay na dahil bawat asignatura ay may 

kulay ng notbuk na hinihingi.  

 Nagdaan din ako sa mga notbuk na ang disenyo sa pabalat o cover ay mga mukha 

ng mga batang artista, cartoon characters, anime at kapag mamahalin, ang tatak mismo 

ang makikita tulad ng sterling, cattleya, green apple at corona. 

Hindi mawawala ang pad paper, paper clips, lapis, pambura, pantasa, colored pens, art 

paper at ang makapal na kahon ng Crayola (36 piraso at kulay noong mga panahon na 

iyon). 

Mas maraming laman na pangkulay sa loob ng kahon, mas tumataas ang halaga. May 

malawak na pagpipilian ng brand o tatak ng pangkulay ngunit iba pa rin ang hagod 

Crayola, may pagkamagaspang na madulas, makapit ang kulay at hindi lumalabo. Lutang 

na lutang din kasi ang kahon nito na nakahahalina sa mga mata. 
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Hindi ko pinapansin ang waluhan, labindalawahan o dalawampu’t apatan na kahon 

ng pangkulay, ang gusto ko ay ‘yung 36 na piraso, mas sikat, mas may karapatan upang 

maging mayabang. 

Pakiramdam ko kapag marami akong pangkulay, social status ito, maykaya at 

nakaluluwag-luwag sa buhay. Kaya ang ginagawa ni Nanay, bago pa lamang sumapit 

ang Hunyo, unang linggo ng Mayo, ibinibili na niya ako ng Crayola. 

Hindi nakapagtatakang bago ang aktwal na pagbubukas ng klase, pudpod o putol 

na ang aking mga pangkulay. Muli, kukulitin ko na naman siya na ibili ako kay Mang 

Benito sa palengke. 

Natatandaan ko noon dahil naka-budget lang ang aming gastusin, ibang tatak ng 

pangkulay ang kanyang binili, nagalit ako at nagwala. 

Nagalit at nagwala rin si Nanay. Pinalo ako ni Tatay sa puwet na hindi pa 

nagagawa ni Nanay sa akin. Hindi niya pinigilan si Tatay. Masama ang loob ko dahil wala 

akong kakampi ng mga panahon na iyon. 

Pagkatapos ng mahabang sermon at paluan, babalik muli kami kay Mang Benito 

at mapapawi na ang aking tampo o hinanakit pambata. 

 May kakaibang hikayat talaga si Mang Benito, magiliw pa siya sa mga bata at 

laging nagbibigay ng diskwento kay Nanay.  

 Hindi lang ako ang may kailangan kay Mang Benito kaya’t hindi maiwasan ni 

Nanay na dumaan doon kapag namamalengke kami tuwing sabado. 

 Nagtitinda rin si Mang Benito ng mga kagamitan para sa pananahi sa kamay, 

pagbuburda at mga piyesa ng makinang panahi. Bumibili si Nanay sa kanya ng DMCI 

para sa pagbuburda, personal na sinulid, isang banig ng karayom na iba-iba ang laki, 

pincushion, didal, medida, velcro, butones, otomatiko, zipper, garter at mga sequins 

kapag wala na silang panahon ni Tatay na dumayo pa sa Taytay o Divisoria.  

 Bagaman namamasukan sina Nanay at Tatay sa pabrika ng tela at tahina, 

ipinagbabawal ang paglalabas ng mga materyal o kagamitan para sa personal na 

kapakanan o gamit.  

 Nag-aaway kami ni Nanay kapag hindi niya ako sinasabihan na pupunta siya kay 

Mang Benito ngunit naaagapan naman kapag may pasalubong siyang coloring book. Hilig 

ko kasi ang gumuhit pero hindi ko rin maunawaan ang dahilan dahil hindi na ito nalinang 

pagtuntong ko ng elementarya. 
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Hindi naman ako binilhan ni Nanay ng sketch pad, mahal kasi at isa pa, luho lang 

naman daw ito kaya sa halip, binibilhan niya ako ng coloring book na naka-stapler sa 

halagang limampiso kay Mang Benito. 

Lahat ay ginuguhitan ko. Likod ng kalendaryo, likod ng papel na may sulat na at 

mga papel na hangga’t may espasyo ay susulatan ko. Walang nasasayang na Crayola o 

pangkulay, hindi naman ako maalam sa pagpapares o kombinasyon ng mga kulay. 

Basta’t kung ano ang mahugot sa mahiwagang kahon ng Crayola, iyon na ‘yon.  

Halos tulad ng mga pangkaraniwang bata, sinulatan ko rin ang mga dingding, 

pintuan, salamin at mesa na naging dahilan ng madalas namin na pagkikita ng sinturon 

ni Tatay. Lapat na lapat ang titik “U” sa magkabilang pisngi ng aking puwet. Si Nanay na 

lamang ang hindi namamalo sa akin. 

Halos lahat naman ng mga ordinaryong bata ay nagsimula sa pagguhit ng tao na 

istik, bahay na istik, araw na istik at mga hayop na istik lalo na kung pusa o aso, halos 

wala nang pinagkaiba. 

Hindi man ako ganoong kagaling at katuwid gumuhit ng mga linya, malinis naman 

akong gumawa. Hindi maiiwasan ang mga lagpas na pagkukulay ngunit sa katagalan, 

nababago at umaayos naman ang pagpili ko ng mga kulay pati ang direksyon ng 

pagkukulay. 

Tulad ng mga batang kalaro ko noon, iginuguhit namin ang aming pamilya, bahay 

sa gilid at generic na puno na walang sanga. 

Matagal akong makatapos dahil marami akong iginuguhit. Si Mommy, si Daddy, 

ako at ang aking mga kapatid na sina sina Kuya Gem, Kuya Jet, Adjong na aking 

kakambal, at Jericho.  

Hindi ko man sila nakasama sa malaking bahagi ng aking pagkabata, 

nangangarap pa rin ako na magkakasama-sama na kami ngunit malabo na ito sa 

kasalukuyan. Mga nagsipag-asawa na sila. May kaniya-kaniya na silang buhay na dapat 

asikasuhin. 

Noong maghiwalay ang aking ina at ama dahil sa pagkalulong ng aking ama sa 

ipinagbabawal na gamot, kina Nanay na ako nanatili. Dahil sa isang mananahi si Nanay, 

karaniwan na makita ko sa lahat ng bahagi ng bahay ang mga sinulid at iba’t ibang uri ng 

tela. 

Sa lahat ng ito, may nakatawag ng aking pansin. Unang pagkakataon kong nakita 

ang bagay na ito sa ibabaw ng makinang panahi ni Nanay.  
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Minsan, namamataan ko rin ito sa malapad na mesa ni Nanay sa likod ng bahay 

kung saan niya tinatabas at ginagawa ang padron ng mga damit na kanyang bubuoin o 

tatahiin.  

Hindi ako sigurado noong mga panahon na iyon  sa gamit ng bagay na ito. Tila 

Crayola rin ito ngunit mas madulas kapag inihagod sa papel at iisa lang ang kulay nito, 

hindi pa rin ako nakakita ng iba pang anyo nito. 

Higit na mas matibay ito sa ordinaryong pangkulay, mahirap putulin ngunit kapag 

iginiit, tiyak na mahahati naman ito. Tila kulay kahel o mas madilim pa ng kaunti ang 

pangkulay na ito.  

Kakaiba rin ang hugis nito dahil lapad ito at malayo sa anyo ng panulat. Lapat ang 

hugis nito, kahit anong anggulo ito ilapat sa papel o sa susulatang espasyo, tiyak na 

makasusulat. 

Madalas na itago ni Nanay ang kanyang iisang kulay na mga Crayola sa ilalim ng 

kanyang makinang panahi o ‘di kaya’y sa maliit na sisidlan kasama ng maliliit na rolyo ng 

sinulid at aspili. 

Mahirap talaga itong ipangkulay sa makinis na papel, bahagyang kumakapit ang 

kulay nitp sa magagaspang na sulatan. Hindi ko na naibalik pa sa aking pinagkuhanan 

ang Crayola ni Nanay. Nawala na rin sa isip ko na hindi ko ipinagpaalam ang nasabing 

pangkulay. 

Isang hapon, habang ginagawa ko ang assignment ng aming guro na gumuhit ng 

Go, Grow, Glow foods sa kwaderno, nakita ni Nanay na ginagamit ko ang kanyang 

Crayola sa pagkukulay ng iginuhit kong karot. 

“Saan mo kinuha ‘yan?”, malakas na tanong ni Nanay. May kabog sa dibdib na 

hindi maipaliwanag. 

“Sa… sa… makina n’yo po, nakita ko lang…”, alangan ang sagot ko, natatakot na 

naman ako sa kanya. 

Huling tanong niya sa akin ng ganyan ay noong nakita naman niya na 

pinaglalaruan ko ang pincushion, mukha kasi itong agkain, mukhang pakwan na hugis 

kamatis. 

“Ang tigas ng mukha mo… ‘di ba sinabi ko sa’yo na kapag hindi sa’yo, huwag 

mong pakikialaman.”, tumitinis na ang kanyang matigas na tinig. 

Inihanda ko na ang aking sarili na baka paunatin niya ako sa papag at idantay ang 

mga sinturon ni Tatay. Dapang-dapa na ako ngunit hinablot niya lang sa akin ang 

kanyang pangkulay at naupo siya sa kanyang makinang panahi. 
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“Lumapit ka rito, dali!”, bulyaw niya.  

Walang paluang nangyari kaya sa tala, si Tatay palang talaga ang nakapag-uunat 

ng sinturon sa matatambok kong puwet. 

Nanginginig na ako noon hanggang mga binti ko ay halos magka-ekis-ekis sa 

pagmamadaling lumakad patungo sa kinauupuan niya.  

“So… so… sor--ry…”, bulong ko. Hindi ako sigurado kung narinig niya iyon. Hindi 

siya kumukurap habang nakatitig sa hawak niyang Crayola. Hindi rin niya tinangka pa na 

lingunin ako kahit alam ko na bahagya niyang narinig ang aking ibinulong. 

Nakatayo lang ako ng matagal sa gilid niya. Napapatitig na rin ako sa paglalaro ng 

mga daliri niya sa hawak niyang pangkulay. Palaisipan pa rin sa akin kung para saan iyon 

at hilig din kaya ni Nanay ang pagkukulay? Sana ay nanghiram na lamang siya sa akin. 

“Tisa ang tawag rito.”, Malumanay na pagsisimula niya. “Sa iba, ang tawag nila rito 

ay Tailor’s Chalk.” 

Wala akong maisagot. Alam kong batid niya ang laman ng aking isip at mga tanong 

na bumabagabag sa akin kaugnay ng bagay na iyon. 

Tulad ko namangha rin siya sa tisa ng kanyang ina. Ikinukwento niya na isa ang 

tisa sa naging bahagi ng kanyang pagkabata. 

Mahirap na rin ang buhay noon, hindi laging nagbibigay ng suporta ang kanyang 

ama sa kanila dahil may una itong asawa’t anak na dapat tustusan bago sila. Masakit 

para sa kanyang ina na tanggapin na ikalawang pamilya lamang sila. 

Hindi alam ng kanyang ina na may asawa na ang kanyang ama bago pa man ito 

magkakilala at magkaanak. 

Pinansusulat ni Nanay ang tisa noong nag-aaral siya dahil hindi sila makabili ng 

lapis sapagkat nakalaan na ang kita ng kanyang ina mula sa pinapasukang tahian ni 

Lelang Tanching para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.  

Hindi rin laging umuuwi sa kanila ang kanyang ama. Madalas, sa unang asawa ito 

natutulog kaya naman ang mga gabi na umuuwi ito sa kanya, sinisiguro niya na 

makakatabi nito ang anak sa pagtulog. 

Pinilit ng kanyang ina na palakihin ng normal o pangkaraniwan si Nanay. May ama 

at ina tulad ng ibang bata at mga kaklase niya. 

Naging kagamit-gamit ang tisa kay Nanay bilang panulat at pangkulay. Kaya 

naman kapag may sobrang pera o malakas ang kita ng tahian, binilhan siya ng kanyang 
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ina ng pangkulay, wala pang Crayola noon, wala pang tatak ang mga pangkulay na 

itinitinda sa palengke. 

Hindi pa rin nakasanayan ni Nanay ang karaniwang pangkulay at bumabalik pa rin 

siya sa pakikihati ng tisa sa kanyang ina upang gamitin sa eskwela.  

May mga panahon na dumadalang ang pagbisita ng kanyang ama sa kanila, ang 

mga pangako nitong laruan ay nalilimutan na. Lagi niyang nariringgan ang ama na lalaki 

ang nais nitong maging anak ngunit ano pa nga ba ang magagawa? Naisilang na siya. 

Kaya naman halos mga larong panlalaki ang itinuro sa kanya ng ama na bihira 

nang dumalaw sa kanila. 

Tulad ko, naging laro din niya at ng kanyang mga kababata ang pagguhit ng 

pamilya, generikong bahay at punong walang sanga, kahawig ng aking mga iginuguhit 

sa papel. 

Hindi man niya sabihin sa kanyang ina ang kanyang mga nararamdaman ngunit 

ipinakikita ng guhit niya ang mga bagay na wala siyang kontrol at naglalarawan ng 

kalagayan nilang mag-ina at ang konsepto ng pamilya sa musmos niyang isipan. 

Laking gulat ng kanyang ina nang iguhit niya gamit ang tisa ang dalawang istik na 

tao.  Ang mga nilalang sa kanyang guhit ay ang kanyang ina at ang kanyang sarili. 

Naluluha si Nanay pero pinipigilan niya, may pagkabasag ang kanyang tinig sa 

pagkukwento. Saglit siyang huminto sa pagkukwento. 

“Kaya naman kahit nakakainis at ang tigas ng ulo mo, hindi kita papaluin dahil 

magkatulad tayo ng reaksyon nang makita ang mga putol na tailor’s chalk o tisa na 

ginagamit ng mga mananahi.” 

Hindi na nadugtungan ang kanyang pagkukwento, marahil, iniisip niya na hindi ko 

pa lubos na nauunawaan ang mga bagay na kanyang sinasabi. Bata man ang aking isip 

at katawan, hindi ko mailayo ang kanyang karanasang isinasalaysay sa akin dahil tulad 

niya, hindi rin naman na ako nagkaroon ng buong pamilya. 

Naunawaan ko na ang tailor’s chalk o tisa ay gamit talaga ng mga sastre. Ilang 

beses ko na itong nakita kay Nanay sa pagguhit ng mga padron sa kanyang malapad na 

mesang gawa sa kahoy. Ngunit wala nga lang itong pambura. 

Ang tekstura nito ay angkop na panulat sa tela at hindi sa papel kaya naman 

naintindihan ko na kahit anong subok pa na ipansulat o ipangkulay ito sa papel, hindi 

madaling kumakapit ang kulay nito. 
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Kahel o dark orange ang kulay ng kanyang tisa dahil ito ang kulay na mabilis 

makita sa lahat ng uri at kulay ng tela.  

Mainam din na gamitin ang tisa na pananda sa mga tatahiing sira ng damit, sa 

paglalagyan ng butones at bulsa, sa puputuling tela at tatabasin na padron. Ito ang 

nagsisilbing gabay ng mga mananahi sa kanilang pinagtatagni-tagning mga tela upang 

makabuo ng maraming anyo ng damit.  

 Binigyan ako ni Nanay ng tailor’s chalk, halos kaputol lang ito ng malaking tipak 

nito. Hindi ko pa nakita ang buong laki at hugis ng tailor’s chalk. Madalas ko na itong 

makita na pira-piraso o putol-putol.  

 Kapag nasa ekwela ako at may pinagawa ang guro namin na kailangan gumuhit 

at magkulay, inilalabas ko ang aking mga Crayola at tailor’s chalk nang buong 

pagmamalaki at taas-noo. Ipinagyayabang ko ito sa aking mga kaklase dahil akala ko 

noon na kami lamang ni Nanay ang mayroon nito. 

 Mas gusto ko ‘yung gamitin kaysa sa Crayola. Pinansusulat ko sa mga papel na 

nakikita ko sa bahay at siyempre sinubukan ko na rin kung susulat ito sa dingding.  

 Kaya naman sa kwarto namin, gumuhit ako ng mga bulaklak sa dingding. Hindi ko 

na tanda kung ilan at gaano kalaki ngunit mapapansin agad ito dahil ang mga dingding 

naminn ay napipintahan ng puti kaya naman napakadaling makita ang aking iginuhit. 

 Hindi pa ito napansin nina Nanay at Tatay dahil ang bahagi ng dingding na aking 

ginuhitan ay ang pasimano ng bintana. Natatakpan kasi iyon ng mga kurtina ngunit nang 

maglinis si Nanay at nagdesisyon na palitan na ang mga ito, noon niya napansin ang 

mantsa ng dingding. 

 Ito na naman, natatakot na naman ako, halos tumatalon ang puso ko sa kaba, tila 

lalabas ito sa aking balat at magtatago kung saan man. Inihanda ko na ang aking sarili, 

ang pag-amin na gagawin ko, paano ako magso-sorry at maghahanda sa paglagapak ng 

pamalo o maririing kurot ni Nanay. 

 Hindi siya nagpakita ng galit. Hindi niya pinansin ang aking iginuhit doon, tulo-tuloy 

lang siya sa kanyang ginagawa.  Iniisip ko kung nakita ba niya? O baka naman ayos 

lamang sa kanya. Nakatingin lang ako sa ginagawa ni Nanay at kapag dinadaanan niya 

ako, nagkukunwari akong abala o may isinusulat kahit wala na sa direksyon ang ang 

aking kinukulayan sa aking bagong coloring book. 

 Dinampot ko ang tailor’s chalk na noo’y maliit na lamang at mukhang hindi na muli 

ako makahihingi kay Nanay dahil sa nagawa kong pagdurumi sa dingding. 



  Tailor’s Chalk_________________ _________________________________________________________________J.F. Pozon_  

140 
 

 

 Lumipas ang ilang araw, nawala na sa isip ko na nakita ni Nanay ang ginawa ko 

sa dingding sa may pasimano ng bintana. Marahil nawala na rin sa isip ni Nanay ‘yun 

dahil sa dami ng tanggap niyang tatahiin bukod sa palaging pag-o-overtime sa tahian. 

 Isang hapon noon, wala siyang pasok at sinandya niyang iwanan ang kanyang 

tambak na tatahiin upang maglaba ng aming damit. Kapag wala akong pasok, tumutulong 

ako sa kanya na mag-abot ng mga hanger, sipit at mga damit na isasampay. 

 Tulad ng nakagawian, nakaupo ako sa bangkito habang nasa kanyang tabi, 

nagkukusot siya ng mga puting damit tulad ng uniporme sa eskwela, damit-panloob, 

sando at kamiseta namin ni Tatay. Tahimik lang kaming dalawa. 

 Ang inuna niyang kukusutin ay ang mga polong pamasok ko sa eskwela. May mga 

mantsa gaya ng sulat ng Crayola at tapon o patak ng juice at pagkain. 

 “Kambal, sa palagay mo ba pwede mo pang suotin ang mga ito kahit na hindi na 

matanggal ang mga dumi at marka?”, mahinahon ang kanyang pagtatanong. Ipinagtaka 

ko ang kanyang sinabi. 

 “Siguro, e Nanay natatanggal naman ‘yan di ba? Tulad ng dati.”, mabilis kong 

sagot sa kanya pero alam ko naman sa sarili ko na kahit namantsahan ang damit o mga 

uniporme ko, maisusuot ko pa rin iyon. 

 “Talaga ba? Tama naman ‘yon, matatanggal pa naman iyon. E, pa’no nga kung 

hindi ko na matanggal? Isusuot mo pa rin ba sa iskul?”, bahagya siyang napangiti ngunit 

nakikita ko sa kanyang mga mata na may pinatutunguhan at may nais siyang sabihin sa 

akin. 

 “Maisusuot pa nga po pero Nanay nakakahiya naman kung may mantsa na, baka 

isipin nila, hindi ako naligo o aasarin nila ako na inulit ko ang polo ko at hindi nilabhan.”. 

dire-diretso kong itinugon sa kanya. 

 “Tanda mo pa ba ang kasalanan mo sa akin?”, tanong ni Nanay habang patuloy 

sa nagkukusot at nagpapalo-palo ng mga damit. Tumatalsik ang mga bula ng sabon at 

basa na ang aming mga paa dahil sa tubig na umaapaw sa batsa. 

 Bahagyang natahimik ako at ‘di agad nakasagot. Yumuko ako at tinitigan ang mga 

tumatalsik na bula sa aking mga paa buhat sa malalakas na palo ni Nanay sa mga damit. 

 Bigla ulit siyang nagsalita, “’Yang bahay natin, luma na nga dinudumihan mo pa. 

Sinulatan mo ang pasimano ng bintana gamit ang tailor’s chalk, natitirahan pa natin ang 

bahay natin kahit luma pero ‘di ba hindi magandang tingnan kapag may mga sulat o 

drowing ang ating mga dingding? Ang tisa ay para sa tela at hindi ito pintura.” 
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 Sa puntong iyon, hindi ko na talaga alam ang puwede kong ikatuwiran. “Sinubukan 

ko lang po na…” 

 “Kung puwedeng ipangsulat sa pader ang tailor’s chalk? E nasabi ko na nga at 

naipakita ko na sa’yo na para sa tela ang tailor’s chalk.”, dismayado na ang tono ng 

kanyang pagsasalita. “Ang tigas talaga ng bungo mo.”, dagdag niya. 

 “So-sorry…”, iyan na lamang ang nasabi ko, muli, pabulong na naman. Bahala na 

kung narinig niya o hindi. 

 “Kung ang uniporme mo nga ay ayaw mong isuot kung may mantsa, ang bahay 

natin ay nakakahiya kapag may dumi dahil hindi naman ito kagandahan at isa pa luma 

na nga, hindi pa maayos at malinis.”, medyo lumalakas ang nangangaral niyang tinig. 

 Hindi ako makakilos sa kinauupuan ko. Tuluyan na ngang naputol na ang aking 

dila.  

 Tinandaan ko ang araw na iyon. Hindi na ako nagdumi ng aming dingding at tuwing 

nakikita ko ang guhit na iyon sa aming pasimano ng bintana, nangingiti ako dahil hindi 

ako napalo ni Nanay o maski ni Tatay pero mas natakot akong gumawa ng katulad niyon. 

 Kapag maraming tahi sa pinapasukan ni Nanay, isinasama na niya ako sa tahian. 

Napakalaking lugar nito. Tipikal na tahian, maraming rolyo ng mga tela, sinulid at nagkalat 

na mga retaso.  

 Mahigpit na ibinilin sa akin ni Nanay na huwag akong maglilikot kaya naman dala 

ang bag kong Mickey Mouse, naglalatag si Nanay ng makapal na tela o mga retasong 

pinagpatong-patong sa ilalim ng kanyang makinang panahi upang ‘di ako makita ng 

kanilang bisor. 

 Masungit kasi ang bisor at ipinagbabawal ang mga bata kaya takot na rin ako sa 

kanya, kay Mang Suping.  

 Maraming ipinababaon si Nanay sa akin na coloring book, papel at lapis kasama 

na ang aking mga Crayola at ilang piraso na lamang ng tailor’s chalk. Nagkukulay ako at 

gumuguhit upang maibsan ang pagkabagot lalo na’t kung wala naman kaming takdang 

aralin. 

 Kinagigiliwan ako noon ng mga kasamahan na sastre ni Nanay. Sina Tiya Belen, 

Lola Iska at Manay Azon.  

 May mga pagkakataon na tinutulungan nila ako sa mga takdang aralin ko lalo na 

si Tiya Belen na sadyang mahilig sa mga bata. Tinuturuan din daw niya noon ang 

kanyang anak ng paraan ng pagkukulay at pagsulat ng pangalan. 
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 Kapag pasko at kaarawan ko, binibigyan niya ako ng Crayola at coloring book, 

sana nga araw-araw ay bertdey ko. Lagi niyang naaalala ang kanyang anak na noo’y 

palaisipan sa akin kung nasaan na. Mas malikot nga lang daw ako at mas madaldal. 

 Mas lumawak pa ang kaalaman ko sa pagkukulay dahil talagang tinututukan niya 

ang bawat hagod at pili ko ng kulay para sa sa larawan na aking binibigyang buhay.  

 Natawa siya noong unang pagkakataon na nakita ni Tiya Belen ang tailor’s chalk 

na nasa lalagyan ng aking mga Crayola. Ginagamit namin iyon kapag carrot, orange na 

prutas at damit ang aming kinukulayan.  

 Biniro pa niya si Nanay na baka raw maging mahusay akong mananahi dahil bata 

pa lamang, tisa na ang aking hawak at ipinangguguhit. 

 Nagsimula na rin akong gawing modelo ng mga damit ng batang babae sa tahian, 

tuwang-tuwa at napakaingay nila habang ipinasusukat sa akin ang mga damit. May saya 

akong nararamdaman at namamangha ako sa mga disenyo ng kanilang tinatahing 

bestida, palda at blouse na pambata. 

 Dahil dito, sinimulan ko na rin ang pagguhit ng mga sarili kong damit, hindi 

maintindihan, panget at hindi pa tuwid ang pagguhit ko ng mga linya. Ginagamit ko ang 

lapis o ‘di kaya kapag wala na itong tasa, tailor’s chalk na ang ipinangguguhit ko. 

 Hindi kaaya-aya sa paningin ang mga guhit ko, sinarili ko ito at hindi ipinakita kay 

Nanay dahil nahihiya ako. Pero si Tiya Belen, nakita niya ang mga ito at siya ang 

nagsasabi ng mga kulay na magandang ilapat sa mga ito.  

 Naging lihim namin ni Tiya Belen ang mga ito. Hindi ko alam na ikinukuwento na 

pala ni Tiya Belen kay Nanay ang mga iginuguhit kong mga damit, mapa-gown man ito o 

simpleng bestida. Marami-rami na rin akong naiguhit na damit na isinisingit ko sa ilalim 

ng mga bunton ng sinulid sa tahian. 

 Samantala si Lola Iska ang nagbibigay sa akin ng mga pinagputulan niyang tisa at 

patago niyang iniabot ang isang garapon na tila alkansya na laging hinuhulugan ni Lola 

Iska ng mga piraso o pinagputulang tisa. Madalas na inaawat ni Nanay ang pagbibigay 

ng mga retasong tailor’s chalk dahil maaari pa itong magamit sa ibang pagkakataon. 

 Hindi ko na muling nakita pa ang mga iginuhit kong mga disenyo ng damit 

hanggang magsara na ang tahian dahil sa pagkalugi nito.  

 Halos ilang linggo nang naka-strike at nasa piketlayn ang mga manggagawa. Hindi 

makatarungan ang basta na lamang pagsasara ng pabrika’t tahian nang wala silang 

benepisyo na nakuha o abiso ng biglaang pagsasara ng nasabing pagawaan. 
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 Sa mga panahon na nasa piketlayn sina Nanay, hindi na ako nakapagdadala ng 

mga pangkulay at papel na guguhitan dahil  sandali lamang ako roon at pinauuwi na agad 

ako ni Nanay.  

Sabi pa ni Tatay, delikado raw ang mga bata sa piketlayn dahil baka magkaroon ng 

kaguluhan.  

 Hindi na nakuha nina Nanay ang aking mga naiwang gamit sa tahian. Sa bahay, 

inuubos ko ang aking oras sa pagguhit gamit ang tisa habang hinihintay na makauwi sina 

Nanay at Tatay.  

 Iginuguhit ko ang tipikal na bahay na yari sa tingting, ang tipikal na puno na walang 

mga sanga at ang mga apat na taong-istik na sina Nanay, Tatay, Daddy at ako.   

 Itinatago ko kay Nanay ang pagbili ko ng mga tela upang masimulan ko na ang 

pananahi ng unang bestida. Bumili ako ng dalawang manila paper upang doon iguhit. 

Tumagal din ang mga retaso ng tisa na nasa isang garapon na naipon ko dahil sa mga 

ibinigay ni Lola Iska. 

 Natagpuan ko ang aking sarili sa mga linyang nililikha ng tisa, bawat kurba at tanda 

ay bunga ng malalim na pag-iisip. Ilang manila paper din ang nasayang at itinapon ngunit 

lahat ng iyon ay nakatulong upang mas maging maayos at maganda ang bawat gupit at 

disenyo ng mga bestida. 

 Nagsimula akong manahi ng bestida sa mga kamay kapag ako lamang ang 

naiiwan sa bahay. Bahagyang tuwid na ang mga linya ko noon kaysa sa mga sandaling 

gumuguhit lamang ako sa papel habang nasa tahian nina Nanay. 

 Karaniwan na isang kulay lamang ang bestida na aking tinatahi dahil hindi pa ako 

bihasa sa pagdurugtong ng mga telang magkaiba ng kulay at kalidad.  

 Nakakatawa ang mga unang bestida dahil hindi pantay ang pagkakagupit sa tela, 

hindi ganoong kapino o kahigpit ang lilip at sulsi ng mga tela at siyempre ang mga 

naunang bestida ay alanganin sa akin dahil ako lamang ang kumuha ng aking sukat gamit 

ang lumang medida ni Nanay. 

 Natatandaan ko pa dahil hindi ganoong kaganda ang aking tinahi, nakikita pa ang 

ilang marka o tanda ng tailor’s chalk lalo na kung bahagyang madilim o matingkad ang 

mga kulay. 

 Minsang pumunta si Daddy sa bahay at inabutan niya ang tinatapos kong ikalawa 

o ikatlong bestida. Kinabahan ako dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya akong 

may hawak ng karayon, sinulid at tela. 
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 Sa una, nagulat siya dahil hindi niya marahil inakala na marunong na akong 

manahi sa kamay. Hindi ko alam ang sasabihin ko, tila napipi ako ng mga sandaling iyon.  

 Hindi siya nagalit at may tipid na ngiti mula sa kanya. Lumapit siya sa akin. Pinaupo 

niya ako sa kanyang kandungan at kinanta niya ang isang pamilyar na awit na naririnig 

kong hinuhuni niya kapag siya’y lasing. 

 “This girl is turning to a woman and I thank you for the tenderness last night…” 

Magtatawanan kami at nakadama ako ng kasiyahan, kapanatagan at marahil iyon na ang 

pakiramdam ng pagtanggap at tanggapin ka bilang totoong sarili mo. Abstrakto ang mga 

ideyang ito pero batid kong ang kaligayahan ko nang mga sandaling iyon ang 

nagpatingkad pa lalo sa kulay ng mga tisa na ipinangguguhit ko ng mga disenyo at 

padron. 

 Ipinakita ko kay Daddy ang mga naunang kong guhit ng ‘pamilya’ para sa akin. 

Gamit ang mga iniyakan kong Crayola, upod na lapis at tailor’s chalk, nakita niya ang 

isang tipikal na guhit ng isang musmos na ako. 

 Hindi ko nakita sa mukha niya ang pagkagulat at pagkatuwa dahil sa aking maliliit 

na tagumpay na makaguhit ng istik na tao, bahay at puno.  

 Kumulimlim ang kanyang mukha. 

 “Ito ako, si Nanay, si Tatay at siyempre, ikaw…”, habang itinuturo ko ang bawat 

nakaguhit sa papel. 

 “Nasaan ang Mommy mo? ang mga kapatid mo?, marahan niyang tanong sa akin. 

Napaisip ako o marahil ay natulala sa papel na hawak niya. Hindi ko alam ang isasagot 

ko. Iniisip ko nab aka magalit o malungkot siya.  

 “Hindi ko po nai-drawing e…”, mahina kong pangangatuwiran.  

 “Dadalaw tayo sa Mommy mo kapag wala ka nang pasok at kapag coding si 

Bruha.”, sigurado ang tono ng kanyang pagsasalita. Bruha ang pangalan ng 

ipinapasadang dyip ni Daddy, ang pangalang bruha ay nagmula sa ideya ng hindi 

pagsusuklay ni Nanay ng buhok kaya tila bruha raw ang ayos niya na may magulo at 

mahabang buhok. 

 Ang totoo n’yan, hindi na kasama si Mommy sa araw-araw kong pag-iral kaya 

siguro ‘di na rin siya kasama sa mga pangarap na aking binubuo at pilit na inaabot. 

Kasama ng aking mga kapatid na sumama kay Mommy, hindi na ako nakararamdam ng 

malalim na koneksyon. 
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 Kung ihahalintulad ang relasyon ko sa aking mga kapatid, kasingbabaw na lang 

ito ng kaswal na pakikipagkaibigan, laliman natin nang kaunti, relasyon ng barkada, 

hanggang doon na lamang. 

 Sininop ni Nanay ang aking mga tinahing bestida at ilang gown na yari sa kung 

ano-anong tela. Nang malaman niya ang tungkol sa mano-mano kong pananahi, pinatigil 

na niya ako dahil saying sa pera. Ang mga ipon ko ay may mas mahalaga pang dapat na 

puntahan. 

 Unti-unti akong nawalan ng gana at tinamad sa pagtatahi dahil nagiging mas 

mahirap na ang susunod na mga taon ng pag-aaral. 

 Hindi na rin ako nakahawak ng tisa noong mga panahon na iyon ngunit alam kong 

may ugnayan na nabuo sa pagitan ng aking sarili at mga retaso ng tisa na naipon sa 

isang garapon, garapon ng mga piraso ng alaala, makukulay at nagmarka sa aking 

pagkabata na dala-dala ko hanggang sa aking pagtanda. 

 Natapos ang pagpipiketlayn nina Nanay at Tatay sa labas ng tahian at pabrika. 

Akala ko hindi ko na muling makikita sina Lola Iska, Tiya Belen at Manay Azon.  

 Dumadalaw sila sa bahay at hindi nalilimutan ni Lola Iska na magdala ng mga 

retaso pa ng tailor’s chalk. Itinutuloy nila ang pananahi, ang masayang tawanan at kulitan 

sa bahay. Tila sila nakawala sa isang malaking kulungan, kitang-kita ang saya sa 

kanilang mga mukha.  

 Bagaman hindi naibigay ang mga kaukulang benepisyo na dapat nilang 

matanggap, pumayag na sila kahit ang maliit na huling pasahod ay ibigay sa kanila. 

Nagtinda na lamang si Manay Azon ng miryenda na inilalako niya tuwing hapon. 

 Samantala, si Tiya Belen ay tumutulong kay Nanay kapag may tanggap na tahiin 

lalo na kung sasapit ang panahon ng kapaskuhan. 

 Dumalang nang dumalang ang pagbisita ni Lola Iska hanggang sa nakarating ang 

masamang balita na sumakabilang buhay na siya dahil sa isang karamdaman sa baga 

na matagal na niyang tinitiis. Sanhi raw nito ang mga ‘obo’ o maliliit na hibla ng tela na 

karaniwang hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. 

 Hindi kasi sila pinagsusuot ng mask kapag nasa tahian at nagtatrabaho na lampas 

saw along oras. Wala ring maayos na sirkulasyon ng hangin dahil halos walang bintana 

ang pinapasukan nilang tahian noon. 

 Nang pumupunta kami sa kanyang burol, dala-dala ko ang garapon ng mga tisa 

na halos siya rin ang nakapuno. 
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 Malungkot na malungkot ako, nawalan ako ng kaibigan, kalaro at lola. Kaawa-awa 

ang kanyang sinapit dahil walang tumulong sa kanyang mga gastusin, nagsara na ang 

pinapasukan na dapat mangangalaga sa mga manggagawa nito. 

 Noong 2007, lumipat na kami ng bahay dahil may road widening at isa kami sa 

mga maaapektuhan. Unang nakuha ng gobyerno ang kalahati ng aming lupa dahil sa 

pagpapatayo ng Sandoval Bridge. Ngayon naman, kailangan pa nila ang kalahati upang 

laparan pa ang kalsada upang maging mabilis at maluwang ang daloy ng trapiko 

papuntang Ortigas at EDSA. 

 Sinikap na tutulan ng mga residente ang hakbang na ito ng gobyerno ngunit wala 

naman silang magagawa dahil panay ang papunta ng abogado at mga pulis sa mga 

residenteng pinaaalis kapalit ang napakaliit na halaga. 

 Sa aming paglipat, wala na sa isip ko ang garapon ko ng mga retasong tailor’s 

chalk maging ang isang kahon ng sapatos na puno ng iba;t ibang uri ng sinulid at laki ng 

karayom. Naitapon na o naiwan sa dati naming bahay. 

 Sa pagkakaedad ni Nanay, nagsimula na siyang maging makakalimutin. Maaga 

siyang nag-ulyanin. Simula sa mga maliliit na bagay, alaala at mga pangalan ng tao, lahat 

ng ito ay unti-unti nang nabubura sa kanyang memorya. 

 Naging makulit na siya at ang maliit na pinagbilhan ng lupa na ibinayad ng 

gobyerno ay naipagpatayo nila ni Tatay ng tatlong paupahang bahay. Kinaiinisan si 

Nanay dahil nga makakalimutin na, paulit-ulit siyang naniningil ng renta at maging ng ilaw 

at tubig sa mga nangungupahan. 

 Dumating sa punto na kapag nakakasagutan niya ang mga nangungupahan sa 

kanya na kalauna’y aalis din, kumukuha siya ng pansulat at sinusulatan niya ang 

makikinis na pader sa labas ng nirerentahang bahay.  

 Laging sa akin at kay Tiya Evelyn nagsusumbong ang mga nangungupahan sa 

amin.  

 Kinabukasan, may sulat na ang kanilang haligi sa labas ng: 

 HINDI PA BAYAD!!! 

 May balanse pa. 

 Akinse, magbabayad! 

 Malalaki ang paraan ng pagkakasulat. Nakakahiya sa mga nagdaraan dahil nasa 

isang compound na kaming lahat. Kaya naman, kapag nag-abot na kay Tiya Evelyn ng 

bayad sa upa ang mga nakatira sa amin, bumibili siya ng pintura upang matakpan ito. 
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 Minsan pa nga, basa ang pintura, sinusubukan na ni Nanay na sulatan ito na pag-

aawayan nila ni Tatay. 

 Hindi magpapatalo si Nanay, makikipagpalitan siya ng mga salita at mura. Tulog 

na kaming lahat, Sumisigaw pa rin si Nanay at kumakatok sa mga nangungupahan. Abot-

abot ang paghingi naming ng pasensya at pang-unawa pero siyempre nauubos din ang 

pisi at nilalayasan kami ng mga taong umuupa sa amin. 

 Kapag pinapatungan ko ng pintura ang mga sulat sa dingding, napapansin ko na 

pamilyar ang kulay nito, ang tekstura at ang amoy nito. Hindi ako maaaring magkamali, 

tailor’s chalk o tisa ang ginagamit na pang-vandal ni Nanay sa mga dingding. 

 Isang hapon, habang tulog si Nanay at tiyak na nag-iipon na naman ng lakas para 

mangulit, hinanap ko ang taguan ng mga tisa niya. Halos itaktak ko ang buong bahay 

pero wala akong nakita ni nakuha hanggsang sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita 

ko ang aking hinahanap. 

 Gabi na iyon, hinahanap ni Nanay ang kanyang pera. Hindi niya masabi kung 

papel ba o barya ang nawawala. Isa ako sa pinagbibintangan niya. Mahaba ang aking 

pasensya, ipinaliliwanag ko at maayos kong itinatanggi na wala sa akin at hindi ko iyon 

nakikita. 

 Pinagmumura ako ni Nanay at nagsimulang isumbat o bilangin ang kanyang mga 

naitulong sa akin. 

 “Putang ina ka! Pinag-aral kita, pinalamon kita! Nanakawan mo lang ako?”, halos 

lumabas ang litid niya sa lakas ng kanyang pagsasalita na halos pasigaw na rin. 

 “Hayop ka! Gago ka! Pera ‘yon ng paupahan.”, buo at matinis niyang pagsigaw. 

 Sinubukan ko na hindi sumagot at unawain na nag-uulyanin o dal ana ito ng 

katandaan. 

 “Tang ina mo ka!, lumayas ka rito.”, bahagyang may hingal sa pagsasalita. 

 Kinakaya ko at sanay na kami pero dahil pagod na rin sa maghapong pagpasok 

sa eskwela, naluha na lang ako at nagsimulang ilabas ang mga damit ko. 

 “Huwag mong pakinggan ‘yang Nanay mong tarantado.”, pigil at amo sa akin ni 

Tatay. “Ako ang masusunod, ako ang padre-de-pamilya. Pagpasensyahan mo na ang 

Nanay mo.” 

 Humagulgol na ako habang tinitiklop ang mga damit na hinakot at inilabas ko mula 

sa tokador. 
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 Maya-maya, marahang bumukas ang pinto, pumasok si Nanay. Iba na ang mukha 

niya ngayon. Maamo at malayo sa ilang sandali lamang na tila siya halimaw. Mahinahon 

siyang naupo sa gilid ng papag na may kutson.  

 Iniiwasan kong tumitig kay Nanay. 

 “Anak, pasensya na. Nakita ko na ang wallet ko.”, amo at himis niya sa likod ko. 

Hindi ko siya pinapansin. Tumayo si Nanay at niyakap ako mula sa likod. Mahina ako, 

umiiyak ako na parang bata. 

 “May ibibigay ako sa iyo.”, masayang tono ni Nanay. 

 Iniharap niya ako sa kanya at mula sad ala niyang isang retaso ng telang 

nakabuhol, kinalag niya ito at nakita ko ang mga piraso ng mga tailor’s chalk. “Gusto 

mo’to, di ba?” 

 Tumitig ako sa mga mata niya, walang patid ang luha ko sa aking mga mata.  

 Maraming mga bagay ang maaaring maging lunan ng mga alaala ng mga 

pangarap, paghihirap at pag-aasam. Ang mga ito’y sisidlan ng mga damdamin na hindi 

masabi, nagpapaiyak sa masayahing puso at nagpapaamo sa bugso ng galit upang lubos 

na maunawaan ang kalakaran ng buhay. 
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Natatangi sa ibang mga batang alimango si Pipo. Espesyal nga siya sabi ng 

kanyang ina. Ngunit katulad ng mga batang alimango, mahilig ding maglaro ang bibong 

si Pipo. Sina Toto at Kiray ang kanyang palaging kalaro sa malawak na lugar kung saan 

naghahalo ang tubig alat at tubig tabang, sa Baryo Estuaryo. Mahilig sila ritong 

maghabulan at magtaguan. Magdamagang paglalaro, walang kapaguran. Magdamagang 

paglalaro, walang katapusan. 

Busluan ang lagi nilang nilalaro tuwing hapon na laging ipinapanalo ni Pipo. Sa 

gabi naman ay ang pagtitirintas ng mga damong-dagat na lusay ang kanilang 

pampalipas-oras. At sa larong ito, ang gawa ni Pipo ang laging pinakamaganda at 

pinakamatibay, hindi basta-basta napuputol ang mga tinirintas na mahahabang dahon ng 

lusay. Ngunit sa lahat nang ito, bahay-bahayan talaga ang paboritong nilalaro ng tatlong 

magkakaibigan. Si Toto ang gumaganap na tatay, si Kiray naman ang nanay, at si Pipo 

ang kanilang mabait at masunuring anak. 

Isang araw, nagpalabas ng anunsiyo si Dakilang Alimangoso, ang pinuno ng Baryo 

Estuaryo. Isang bagong paligsahan ang kanilang ilulunsad para sa mga batang alimango, 

ang ‘Alimango Idol.’ Ito ang paligsahan para sa pinakamalakas, pinakamabilis, at 

pinakamatalinong babae o lalaking batang alimango. Mayroon itong mga pagsubok na 

kailangang mapagtagumpayan ng mga kalahok.  

“Sasali ako,” sabi ni Pipo sa mga kaibigan.  

“Ako rin!,” wika rin ni Toto. 

“Kung ganun, halika na at sabay-sabay na tayong magpatala!,” ang masayang 

yakag ni Kiray sa dalawang kaibigan. 
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Nagtungo ang magkakaibigan sa opisina ni Dakilang Alimangoso upang 

magpatala. Lubhang napakahaba ng pila dahil sa dami ng mga batang alimangong nais 

sumali. 

Dahil sa likas na bibo, mabilis na napansin ang batang si Pipo. Matapos magpatala 

ay kailangan nang suriin ang pangangatawan ng mga batang alimango upang malaman 

ang kanilang pagkakakilanlan. Isa-isang tinawag ni Doktor Alimangoso ang mga kalahok. 

“Mataba, matigas ang balat, malulusog ang mga binti, patusok ang talukap, kasali 

ka na,” komento ni Doktor Alimangoso kay Toto na unang nagpapatala. 

“Mataba, matigas ang balat, malulusog ang mga binti, palapad ang talukap, kasali 

ka na,” sambit ng doktor kay Kita nang ito ay nagpatala.    

At noong si Pipo na ang tinawag, ang lahat ay namangha. 

Ang sabi ng doktor, “Mataba, matigas ang balat, malulusog ang mga binti, 

patusok… hindi e, palapad… hindi e, alanganing patusok o palapad ang talukap. Ngayon 

lang ako nakakita ng ganito, alimangong may alanganing talukap...” 

Nagtawanan ang lahat ng mga nakarinig sa sinabi ng doktor. Nagtawanan ang 

lahat ng makita nilang naiiba ang talukap ni Pipo, alanganing patulis, alanganing palapad. 

May sumigaw na isa sa bandang likuran, “Si Pipo, ang alimangong langanin!” Sabay tawa 

ng malakas na sinundan ng tawanan ng iba pang alimango. Nang marinig ang tawana’y 

agad sumugod sina Toto at Kiray upang damayan ang kaibigan. 

“Hindi porke’t naiiba ang talukap ni Pipo ay hindi na siya maaaring sumali. Malakas 

siya’t maliksi,” pagtatanggol ni Kiray. 

“At tiyak na tatalunin niya ang lahat ng mga kalahok dahil siya’y malusog, hindi po 

ba Dok?” pagmamalaki naman ni Toto. 

At tumango ang doktor bilang pagsang-ayon sa mga kaibigan ni Pipo. Nakahinga 

ng malalim si Pipo alimango. Alam niyang kahit may nanunukso sa kanyang siya raw si  

Pipong Alimangong Alanganin, nariyan ang mga tunay na mga kaibigang sina Toto at 

Kiray upang umalalay. 

Dumating ang unang araw ng paligsahan. Inilahad ni Dakilang Alimangoso ang 

unang pagsubok na kakaharapin ng mga kalahok.  

“Kailangan ninyong makuha ang mahiwagang perlas mula sa Balong-balunan. 

Ipinapaalala ko lamang sa bawat isa na mag-ingat dahil lubhang madulas at malalim ang 

balon na ito. O, handa na ba kayo?,” ang sambit ng pinuno. 

“Handa na po kami!,” ang sabay-sabay na tugon ng mga batang alimango. 
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“Ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na ang paligsahan para sa ating Alimango 

Idol!,” ang hudyat ni Dakilang Alimangoso. 

Agad na tumalilis ang mga kalahok patungo sa Balong-balunan. Namangha ang 

lahat sa ganda ng paligid ng balon, pero nabalot naman ng kaba nang makita ng 

malapitan ang Balung-balonan. Nagmamadaling nagsipagbaba ng patagilid ang mga 

alimangong may patusok na talukap, sabay sabay na gumagalaw ang kanilang mga binti 

sa isang gilid patungo sa direksyon na kanilang pupuntahan. Subalit hindi pa man 

nakatatagal, isa-isa silang nadulas at nalaglag sa balon. Nawalan ng malay ang mga 

kawawang batang alimango. 

“Naku, nalaglag si Toto! Pipo, ano na ang ating gagawin?,” ang nag-aalalang 

tanong ni Kiray.  

“Alam ko na! Kumuha tayo ng mga lusay, dali!,” ang sambit ni Pipo. Mabilis na 

itinirintas nina Pipo at Kiray ang mga lusay na kanilang nakuha. Itinali nila sa isang bato 

ang dulo ng itinirintas na lusay at inihagis ang kabilang dulo sa mga alimangong nalaglag 

sa balon.  

Agad na kumilos ang mga alimangong palapad ang talukap at si Pipo. Mayamaya, 

isa-isa nang bumababa ng Balung-balonan ang mga natitirang kalahok. Pagkalipas ng 

ilang sandali, umaahon nang muli ang mga ito, sipit-sipit ang perlas, at sa kabila’y ang 

mga walang-malay na alimangong patusok ang talukap.  

Dahil sa pangyayari, tanging ang mga alimangong malapad ang talukap at si Pipo 

ang natira sa paligsahan, bagamat maswerte pa rin ang mga alimangong patusok ang 

talukap dahil sila ay ligtas. Tinipon na ang mga naiwang kalahok sa dalampasigan ni 

Dakilang Alimangoso. 

“Binabati ko ang lahat! Hindi ninyo lamang napagtagumpayan ang pagsubok, 

natulungan ninyo pa ang ibang kalahok na batang alimango. At para sa susunod na 

pagsubok, naghihintay sa inyo ngayon ang ating mga ka-alimango sa ating Plaza Pusod 

ng Dagat. Ang unang makarating duon, ang siyang tatanghaling Alimango Idol! O, handa 

na ba kayo?,” ang sambit ng pinuno. 

“Handa na po kami!,” ang sabay-sabay na tugon ng mga batang alimango. 

“Ano pa ang hinihintay ninyo? Simulan na ang huling pagsubok para sa paligsahan 

sa Alimango Idol!,” ang hudyat ni Dakilang Alimangoso. 

Halos sabay-sabay na nag-unahan sa paglusong sa dagat ang mga alimangong 

may malapad na talukap, samantalang si Pipo, malayo-layo na ang nalalakbay. Nasa 

kalagitnaan na karera, malaki ang agwat ni Pipo sa kanyang mga kalaban, may narinig 

siyang mga boses, papalapit nang papalapit.  
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“Pipo, ang batang alanganing alimango! Pipo, ang batang alanganing alimango! 

Hahaha!,” ang sabay-sabay na awit ng walong batang alimangong patusok ang talukap. 

Hindi na namalayan ni Pipo ang mga sumunod na mga pangyayari, nakita na lamang 

niya ang kanyang mga paa na nakatali sa nakatirintas na damong-dagat, maliban sa 

kanyang mga sipit, habang siya ay hinihila pabalik sa direksyon ng dalampasigan ng 

walong batang alimango.  

“Saan ninyo ako dadalhin?,” ang tanong ni Pipo. 

“Ibabalik ka namin sa dalampasigan. Hindi ka dapat manalo sa paligsahang ito.,” 

ang sagot ng isa. 

“At ibigay mo sa akin ang mahiwagang perlas mula sa Balung-balonan.,” sambit 

ng pinuno ng grupo.  

Subalit hindi pa man nakalalayo, nahinto ang lahat sa pagkilos. Tumambad sa 

harap nila ang kinatatakutang si Dambuhalang Pugita.  

“Mukhang gusto yatang makipaglaro sa akin ng mga batang alimango…,” ang 

nakangising sabi ni Dambuhalang Pugita. Maya-maya, nasa galamay na ng pugita ang 

walong batang alimangong patusok ang talukap. Naiwan sa ibaba si Pipo.  

“Sandali!,” ang sigaw ni Pipo. Ginupit niya ang mga damong-dagat gamit ang 

kanyang sipit. Gumawa ng tirador mula rito, at gamit ang nakuhang perlas, kanyang 

inasinta ang isang mata ni Dambuhalang Pugita.  

Mabilis na umalis ang walong batang alimango. Nagtagumpay si Pipo na 

pakawalan sila. At habang papunta ng plaza, nagsalita ang pinuno ng grupo ng mga 

batang alimango. 

“Pipo, mapapatawad mo ba ako? Nainggit kasi ako at nakasama ka sa huling 

pagsubok kaya namin ito nagawa.,” ang pagmamakaawa nito. 

“Hindi ka na rin naming tatawaging Pipo, ang batang alanganing alimango.,” ang 

sabi naman ng isa. 

“Kung gusto mo, tuksuhin mo rin kami, sabihin mo kami ang mga patusok na 

alimango.,” ang pagsusumamo naman ng isa. 

“Hindi na kailangan iyon. Ang pagkakaroon natin ng iba’t ibang hugis ng talukap, 

ang palapad, patusok, at ang alanganing palapad at alanganing patusok, ito ay kanya-

kanyang bahagi ng ating pagkatao na hindi dapat pinagtatawanan o ikinahihiya, hindi 

ba?,” ang tanong ni Pipo. 

  “Tama! Oo nga!,” sabay-sabay na sagot ng mga batang alimango. 
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Bagamat alam nilang hindi na maaaring manalo si Pipo, masaya pa ring pumunta ng 

Plaza Pusod ng Dagat ang mga batang alimango. Tapos na ang paligsahan, pero nagulat 

ang lahat nang magpalakpakan ang mga ka-alimango sa pagdating ni Pipo.  

“Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang tunay na Alimango Idol, si 

Pipo!,” ang sigaw ni Dakilang Alimangoso.  

“Mabuhay ka Pipo!,” ang sigaw rin ng kanyang mga ka-alimango. 

Lumapit sina Toto at Kiray sa kanilang kaibigang si Pipo.  

“Alam na namin ang nangyari. Napakabuti mo talaga Pipo! Proud na proud ako sa 

iyo!, ang nakangiting sabi ni Toto. 

“Nagkaisa ang lahat ng mga kalahok na ikaw ang tanghaling Alimango Idol. Tutal, 

halos sabay-sabay lang naman kaming dumating dito. Pinahanga mo kaming lahat Pipo!,” 

paglalambing naman ni Kiray sa kanyang kaibigan. 

“Maraming salamat sa inyong papuri’t paghanga. Alanganing patusok at 

alanganing palapad man ang aking talukap, hindi man ako tiyak na babae o lalaki, tiyak 

ko at maititiyak ko sa inyo na wagas at bukal sa pag-ibig ang pagmamahal ko sa inyo, 

mga ka-alimango.,” ang madamdaming talumpati ni Pipo. 

Nagpalakpakan gamit ang kanilang mga sipit ang lahat ng mga alimango. 

Nagbunyi at nagkaroon ng malaking salu-salo sa Plaza ng Pusod ng Dagat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 1                                                                                                                                          

155 
 

 

Tungkol sa Mga May-akda: 

 

ROWELL D. MADULA 

Nagtapos ng kursong BS Management Major in Legal Management sa Pamantasang 

Ateneo de Manila, MA Araling Pilipinas (may mataas na karangalan) at PhD Araling 

Pilipinas (ginawaran ng Outstanding Dissertation) sa Pamantasang De La Salle. Naging 

Ingat-yaman ng Matanglawin, ang opisyal na magasing Filipino ng mga estudyante ng 

Ateneo. Dalawang beses naging pangkalahatang kalihim ng College Editors Guild of the 

Philippines (CEGP). Naging ko-awtor ng mga librong Ekonomiks sa Filipino na 

inilathala ng IBON Foundation at ng librong To write is to Choose: Ang Kasaysayan 

ng College Editors Guild of the Philippines 1931-1972.  Nagturo ng mga kurso sa 

Wika, Panitikan, at Kasaysayan sa Ateneo, Miriam College at Assumption College. Siya 

ay kasalukuyang Associate Professor at Pangalawang Tagapangulo ng Departamento 

ng Filipino ng Pamantasang De La Salle. Siya ang Tagapamahalang Editor ng MALAY, 

isang internasyunal na jornal sa Araling Pilipinas. Siya ang Tagapangulo ng Alliance of 

Concerned Teachers – Private Schools at isa mga convenor ng TANGGOL WIKA 

(Alyansa ng mga Tagapagtanggol ng Wikang Filipino). 

 
GERG ANROL R. CAHILES 

Isang mamamahayag mula sa CNN Philippines. Nagtapos siya ng kursong AB Art 

Studies sa UP Diliman at kasalukuyang kumukuha ng MA Araling Pilipinas sa DLSU 

Manila. Ilan sa mga istoryang kanyang sinubaybayan ay ang Zamboanga Siege at 

bagyong Yolanda noong 2013, ang pagbisita ng Santo Papa noong 2014, at amg Marawi 

Crisis ngayong taon. Siya ay pinarangalan ng VACC ng Special Award TV Reporter for 

year 2015-2016. Ko-awtor rin siya ng librong To Write is to Choose: Ang Kasaysayan 

ng College Editors Guild of the Philippines: 1931-1972.  

 
 
 
 

 

 

 



Kawíng 5.1 (Hulyo 2021): 156-166 [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)] 

 

 

     

156 
 

Boris 

 

Rene Boy E. Abiva 

Samahang Lazaro Francisco/University of the Philippines-Diliman 

rene_boy.abiva@upd.edu.ph 

~~~ 

  

Aripue’y isang nilalang 

Utusa’t ampaw sa katwiran 

Kaya tama lang din na walang 

Laman ang kanyang utak at tiyan. 

   

ISANG ARAW AY UMULAN NANG HINDI GAANONG KALAKASAN. Iyong 

eksakto lang. Kumbaga’y hindi nakakairita sa pandinig ng tao. Ni hindi ito 

nakakabagabag. Para itong salidummay na humehele sa mga gutom sa layang malay at 

katawan ng mga aripuen1. Mga aripuen na hindi singlaya ng mga pipit, panal, sitsitok, at 

martines na lumipad at dumagit sa dibdib ng alangaang. Mga aripuen na hindi singlaya 

ng tubig na ipadama ang kanyang bagsik at lumanay sa pamamagitan ng pagdaloy at 

pagsalpok sa mga matatalim at dambuhalang bato sa kandungan ng Ilog Magat2.  

 

Tama. Hindi nga isang malayang nilalang ang mga aripuen. Mula sa pagputok ng 

mga silahis sa likod ng Sierra Madre hanggang sa paglubog nito sa likod ng Caraballo ay 

bihag sila. Paano ba naman kasi’y naturingan silang mga animal.  

 

At isa nga ako sa mga aripuen. Maging si Boris. Lahat kami sa loob ng kural na 

ito’y aripuen.  

 

Sa bandang Hilaga ng Kural Dos, mula sa kinauupuang lata ng biskuwit, ay aking 

natanaw si Boris. Ewan ko ba kung bakit sinipag ako na igala ang aking paningin noong 

mga sandaling yaon sa paligid ng kural na kulay abo. Gayong walang angking ganda ang 

kulay na ito.  

 

Wala.  

 

Kung mayroon ma’y ito ang kulay naming mga aripuen.  

 

                                                           
1Pangasinense ng alipin. 
2 Ilog sa pagitan ng Caraballo at Sierra Madre. 
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Nakita ko nga si Boris na nakaupo sa ibabaw ng kanyang tarima. Nakatanaw sa 

malayo. Sa labas ng kural. Subalit hindi ko sigurado kung sa kawalan ng walang hanggan 

o sa dako paroon, sa kabila ng mga bundok na nakatirik sa kanyang harapan.  

 

“May hiwaga kayang itinatago ang nangingitim sa luntiang kagubatan? Sigurado 

naman akong wala. Nababaliw na siguro ako,” bulong ko sa aking sarili. 

 

Tahimik na aripuen si Boris.  

 

Malamang ay nagmumuni siya nang araw ngang yaon. At may kapangyarihan ang 

tunog at lamig na nalilikha ng ulan. Kapayapaan sa hapong kaluluwa, kalooban, at laman.   

Abala ang ibang aripuen sa paglalaro ng sungka at baraha. Ang iba nama’y masayang 

nagkukuwentuhan ng kung anu-ano. Dati ko nang narinig ang mga ito: buhay sa labas 

ng kural, buhay sa piling ng kabiyak, mga nakaw na sandali sa piling ng kulasisi, at 

marami pang iba. Hindi sila nagsasawa. Ang luma marahil ay nanatiling bago sa lunang 

walang laya. Ganito nga siguro ang buhay ng isang aripuen, naming mga aripuen.  

  

Ang iba nama’y tulog na nakahilata sa ibabaw ng kanilang mga tarima. Ang iba 

nama’y nasa sahig na sinapinan lamang ng karton. Ito na ang sumasanggalang sa 

malamig na singaw ng suwelo. Ngunit hindi sa paligid. Ang palibot ng Kural Dos ay parang 

hubad na katawan ng magbubukid na maaaring masunog sa apoy ng araw.   

 

Madalas ngang ganito ang siklo ng buhay sa Bantay Rigat kung saan nakatirik ang 

dambuhalang kural kung saan naroroon, kami, ng mga kapwa ko aripuen.  

 

Dinadalaw ng tag-ulan at tikag. Parang buhay sa labas.  

 

Dito ko napagtantong bahagi rin pala ako, kami, ng dambuhalang bilog na bato na 

pasan-pasan ni Atlas.  

 

Oo.  

Tama.  

 

Sumisikat pa pala ang araw sa likod ng Sierra Madre at nilalamon tuwing takipsilim 

ng Caraballo. Ang masama, mundo ang nagpahiwatig na tao kami at hindi ng gaya 

naming mga tao.  

 

Nasa katinuan pa nga ako. Kaya at nagagawa ko pang magmuni. Nagagawa ko 

pang nguyain ang mga bagabagin sa aking paligid.  
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Subalit si Boris ay naroon pa rin. Sana’y hindi sa kinatatakutang kawalan.   

 

“Tulala pa rin si Boris. Nilamon na kaya siya ng ‘di nakikitang banal o karnal na 

ispirito?” tanong ko sa aking sarili habang pinagmamasdan siya sa ibabaw nga ng 

kanyang tarima.  

 

Nakatingin sa labas ng aming kural.  

 

Umuulan.  

 

Malamig.  

 

Waring takatak ng orasan ang patak ng ulan.  

 

Sabi ng mga matatandang aripuen, “May mga hindi na nakabalik pa sa kanilang 

sarili. Oo nga’t naging singlaya ng ibon at tubig pero ang kaluluwa’y tuluyan namang 

nilamon ng kural. Ano pang silbi na lumaya ang templo kung wari na itong pandesal na 

walang lebadura? Masain mo man ang isang kilo ng harina sa isang timba ng tubig ay 

hindi iyan makakalikha ng tinapay na sinlaki ng iyong puso at kamao.” 

 

Subalit palagay lang din ito 

Ng mga taong minana pa sa naka-abito 

Pagkat kung ilalahad ko 

Higit pa sila sa amigo. 

 

Sino nga ba si Boris?  

 

Mag-iisang taon nang aripuen si Boris. Isang ama. Isang mabuting asawa. Isang 

mabait na anak. Isang tapat na magbubukid. Isang anak ng lupa at araw.  

 

Hanggang sa isang araw ay hinuli siya ng mga Konstabularya ng kapitoloyo. Siya 

raw ay kasapi sa isang lihim na samahan ng mga magbubukid sa hasyendang 

pagmamay-ari ni Don Quillo3. Galit ang nasabing Don sa mga gaya ni Boris, kung totoo 

man ang balitang ito. Kung hindi ipinabibilanggo’y ipinapapatay nito ang mga bulate sa 

kanyang hasyenda. Mayroon siyang mga eskirol na handang gumawa nito para sa kanya.  

Dahil hindi nakatuntong ng paaralan ay ‘di rin natutunan ni Boris ang sining ng pagbabasa 

at pagsusulat.  

 

                                                           
3 Ilokano. Killo o baliko. 
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“Ewan ko ba kung bakit bigla na lamang akong napatango at sumama sa mga 

Konstabularya. Naduwag yata ako,” usal minsan ni Boris.  

 

At noong araw din ngang yao’y iniharap siya sa piskalya, kay Piskal Sakto.  

 

“Inglesero ang mga tao sa loob ng silid na yaon. Mayroong mukha ng Hari sa kulay 

gatas na pader. May mga umiikot na abaniko sa sala at kisame. Lahat sila ay mukhang 

gagalangin. Naka-slacks at long sleeve na puti ang karamihan. Ang iba nama’y naka-

Amerikana. At amoy sampaga sila. May mga makikinang na diyamante sa mga daliri sa 

kamay. Naka-pamada pa ang mga kalalakihan. May makinilya sa kanilang harapan. Kay 

kintab ng kanilang suot na sapatos. Ang mga sandalya naman ng mga kababaihan ay ni 

‘di yata nahalikan ng putik at alikabok. Habang ako, amoy anghit. Kagagaling ko ng 

banos4 noong mga araw na yaon. Masama ang tingin nila sa akin. Napakasama.”  

 

Basta idiniin niya ang kanyang mga daliri na may tinta sa papel, at pagkatapos ay 

kural na nga ang kanyang kinabagsakan.  

 

Makakalaya naman siya kung tutuusin.  

 

Kaso, kailangan niyang maglagak ng halagang 12,000 piso sa tresorera sa 

Munisipyo ng Lipasna. Saan naman siya kukuha ng salaping ganoon?  

 

Sa gaya niyang anakpawis, kahit pa madaing siya sa kagagawa ng gawaing bukid 

at sa mga banos na ‘di naman kanya’y ‘di niya iyon maiipon sa kadahilanang nakabalabal 

sa kanyang katawan ang utang na ‘di nababayaran ng kanyang Lolo sa tuhod.  

 

Minsan, sabi ng aripuen na si Asyong sa aki’y kamag-anak daw na buo ni Don 

Quillo si Piskal Sakto. 

 

“Huwag mo nang asahang makakalabas nang maaga si Boris lalo pa’t balita nga’y 

kasapi siya ng isang lihim na samahan. Marami ang gaya niya na gaya ko. Dito na 

tumanda. At mukhang dito na rin aanihin ng karit ni Kamatayan.”  

 

Wika nga’y may bibig at pandinig ang hangin at lupa, nang malaman nga ito ni 

Boris ay lalong nadagdagan ang kanyang pagiging tahimik. At nakita ko ito.  

 

                                                           
4 Isang bloke ng mga pitak ng lupang sakahan. 
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Hinala tuloy ng ilan ay baka nag-uumpisa na siyang maburyong at kung ganap 

mang nagapi na ang kanyang kaluluwa’y magiging isa na siyang mauyong5. Ito ang 

kinatatakutan ni Pedro, isa sa mga pinakamatagal na aripuen sa aming kural.  

 

“Sa umpisa’y ganyan ang sintomas ng taong maaaring maging mauyong gaya 

noon ni Tayaban.  Noong una’y nag-umpisang maging tulala. Pagkatapos ay mayroong 

nakakita na mga taong matagal naman nang namayapa sa mundo.  

 

Hanggang sa ito’y nakakadinig na ng mga iyak at sigaw. Palibhasa’y kuta itong 

kural noon ng mga Hapon. Hanggang sa tuluyan nga siyang maging mauyong. Sinunog 

niya ang buong Kural Dos habang tulog ang gaya niyang aripuen gamit ang gaas, barnis, 

damit, at tsinelas.  

 

Yung mga tsinelas ng mga aripueng tulog ay kanyang inipon at kanyang sinilaban 

kasama ang kanyang sarili. Pinaliguan niya ang kanyang sarili ng gaas.” 

 

Nakakakilabot daw noong mga panahong yaon sapagkat ‘di agad nabuksan ng 

mga Konstabularya ang bakal na pintuan ng kanilang kural.  

 

May mga namatay agad.  

 

Ipinagsisigawan pa raw noon ni Tayaban na “Andiyan na sila! Andiyan na sila! 

Susunduin na nila tayong mga aripuen. Lalaya na tayo mga hangal na aripuen!”  

 

Hanggang sa kumalat nang kumalat ang nagngangalit na apoy.  

 

Mapula.  

 

Mabaho.  

 

Amoy ang sangsang ng mga sunog at natostang laman at dugo.  

 

Ang mga aripuen nama’y panay ang sigaw nang, “Tulong! Tulong! Tulong!”  

 

Sa sulok naman ng kural ay naroroon ang nagliliwanag na si Tayaban na animo’y 

Kristo. 

 

Natatawa.  

 

                                                           
5 Ilokano ng baliw. 
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Nagsisisigaw.  

 

“Mga takot pala kayong mamatay?!” at nagbagsakan nga ang mga nangahilo’t 

nangamatay niyang kapwa aripuen. Habang siya’y masayang nagpalamon sa apoy.  

 

“Mauyong!” wika ng isang aripuen.  

 

“Satanas ka!” wika ng isa pa at hinugot nito ang imuko na nakatago sa kanyang 

tagiliran.  

 

Sinaksak niya sa tagiliran si Tayaban. Niyakap siya nito at nagawa pang kagatin 

ang tainga ng nanaksak. Paglao’y sabay din silang nasunog.  

 

“Iyong mga sigaw at iyak na sinasabi ni Tayaban ay para tuloy yung sigaw at iyak 

nung limang detenidong namatay. Halos matutong sila dahil sa lakas at laki ng apoy. 

Sadyang nakakakilabot yung pangyayari,” dagdag na paglalarawan ni Pedro. 

 

“Tsaka ang masaklap, walang tulong na natanggap iyong mga namatayan at 

noong inilabas iyong anim na bangkay sa kural, binalot na lamang sila sa karton at banig. 

Nakakaawa ang kalunos-lunos nilang sinapit. Iyong isa nga doon ay aking pamangkin, si 

Oliver,” singit naman ni Tansoy habang nagbibilot ng nganga. 

 

At kaya ko itong panindigan 

 

Ako ma’y ubos-kayang pahirapan 

 

O isilid sa walang-kaparis na libingan. 

 

Seryoso ngang usapin kung sakaling maging ganap na mauyong si Boris.  

 

Sintomas na nga kaya ng pagiging mauyong ang aking nakikita?  

 

Paano ko ito malalaman kung ako’y uupo lamang sa lata ng biskuwit. 

 

Lumapit nga ako sa kanya.  

 

“Boris, kumusta ka? Bakit parang malayo ang iniisip mo?” tanong ko sabay tapik 

sa kanyang balikat. 
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“Mayroon kasi akong natanggap na balita kangina nang dumalaw ang kapatid ni 

Dummay,” mahina niyang tugon.  

 

“Eh baka nais mo itong ibahagi sa akin at baka sakaling mayroon akong 

maitutulong,” alok bigla ni Mokong na kangina pa pala sa aking likuran.  

 

“Naku, huwag na’t marami din naman kayong mga suliranin sa buhay. Baka 

makakadagdag pa ako.” 

 

“Heto naman oh para kaming ‘di mo kapwa aripuen na ‘di kayang tumulong sa 

kapwa aripuen. Dahil yaman at nandito na lamang din tayo sa kural ay tayo-tayo na 

lamang din ang magtutulungan,” katwiran ni Mokong. 

 

At sa hindi maipaliwanag na dahila’y waring gamugamong nangagsilapit sa apoy 

ng kingke ang mga kapwa aripuen. O kung bubuyog at paruparo ma’y pansamantala 

nilang iniwan ang sinisipsip na bulaklak at kanilang dinamayan ang sugatang mga petalo 

ng rosas.  

 

At nagbukas nga ng pintuan at bintana si Boris.  

 

Malaya niya kaming pinapasok sa kanyang dampa’t kasabay noo’y naging malaya 

ang kanyang dila at bibig sa pagkuwento. 

 

“Wika nang bisita ni Dummay ay pumanaw na raw ang aking Ina. Sa ngayon ay 

hindi pa alam ang dahilan ng kanyang kamatayan. Maraming haka sa aming baryo. 

Nauntog. Nalunod. Ewan ko. Magkasama raw sila sa bukid noong araw na iyon ng 

kapatid ni Dummay nang bigla na lamang daw nakadama ng hilo si Ina. Pagkuwa’y 

parang puno ng saging matumba sa gitna ng bukirin. Hindi naman agad nasalo ng kapatid 

ni Dummay sapagkat hawak niya noon ang pakaw ng kalabaw. Unang sumubsob daw sa 

putikan ang ulo ni Ina. Paharap. Itinakbo naman daw siya sa pinakamalapit na RHU6 pero 

huli na ang lahat. Wala nang buhay si Ina nang marating nila ang pagamutan. Sa ngayon 

ay nakaburol daw siya sa kamarin ng barangay. Pinaglalamayan ng mga gaya naming 

magbubukid.” 

  

“Maaaring nabagok siguro ang ulo niya sa kung anumang matigas na bagay 

siguro,” sabi ni Salaknib. 

 

“Maaari nga pero tingin ko, dapat mag-isip tayo kung paano tayo makapag-aabot 

ng tulong sa pamilya ni Boris. Andito naman si Dummay na maaaring sabihan ang 

                                                           
6 Rural Health Unit. 
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kanyang kapatid na dumalaw sa Linggo. Sa kanya na natin iabot ang ating abuloy,” 

mungkahi naman ni Blando habang nakasalupakpak sa sahig na pinatungan niya ng 

karton. 

 

“Tama! Magbibigay tayo ng abuloy sa kanyang pamilya! Sasabihan ko ang mga 

kapwa aripuen sa lahat ng kural na magbigay kahit na magkano. Pero dito sa ating kural 

ay kokolektahin ko na ngayon,” muling sagot ni Salaknib. 

 

Sang-ayon ako sa mungkahi ni Salaknib. 

 

Inilabas ni Blando ang kanyang lumang palos at pinaikot sa aming kural.  

Ang bawat isa’y nagbigay ng anumang makakayang ibahagi sa naulilang pamilya ni 

Boris.  

 

Hindi ko inaasahang aabot ang koleksyon ng higit sa anim na libong piso. Malaking 

tulong na ito. 

 

Ganito ang malasakit ng isang aripuen sa kapwa aripuen.  

 

Hindi nga mahirap kausap ang mga aripuen.  

 

Matino silang kausap.  

 

Likas yatang magkakaugnay maging ang aming pang-unawa sa mga bagay-

bagay.  

 

Pagkuwa’y aking napansin na sumilay ang ngiti sa mukha ni Boris. Singganda na 

ito ng mailap na liwanag ng araw kung tag-ulan.   

 

Hanggang sa ‘di niya nakayang pigilan ang pagkiwal ng kanyang damdamin. Ang 

batang nilalang ay umiyak.  

 

Ang inaakusahang tao na nais kumalaban kay Don Quillo ay nagpakita at 

nagpakawala ng kanyang nadarama’t karupukan! Pagmamahal hindi sa kanyang sarili 

kundi sa kanyang Ina. 

 

Ang mga aripuen naman ay nag-alay ng maaasahang bakal na mga bisig.   

 

At kahit pa ako’y paliguan ng pusil 

Papanindigan kong aripue’y ‘di inutil. 
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Kinaumagaha’y bumisita nga ang kapatid ni Dummay.  

 

Kanilang ipinadala ang isang supot na naglalaman ng abuloy. Mismong si Boris 

ang nag-abot. Makailang-ulit nitong sinabi na sabihin sa kanyang Ina na mahal na mahal 

niya ito. 

 

Muli siyang lumuha.  

 

Nakasima ito sa lahat ng tao sa Lugar-Dalawan. Wala siyang pakialam.  

 

Wala.  

 

Wala. 

 

Sapagkat Inay niya’y nawala! 

 

Sadyang mahirap nga naman ang mamatayan ng kamag-anak habang nasa kural.  

 

Kailangan pang konsultahin ang abugado upang makagawa ito ng mosyon na 

kanya naman isusumite sa korte. Nakadepende na sa korte, kay Huwes, ang pasya kung 

papayagang makabisita ang isang aripuen sa kanyang kamag-anak na pumanaw.  

 

At kung payagan ma’y dapat hindi lalagpas ng 50 kilometro mula sa kural.  

 

Sa kaso ni Boris, panaginip ito.  

 

Napakalayo mula sa kural ang lugal na pinagburulan sa kanyang Ina. 

 

At ito lamang, na lamang, ang tanging nagawa at magagawa ng mga aripuen. 

Bukod sa abuloy na nalikom ay alayan sila ng dasal.   

 

Noong araw ngang iyon na umulan nang hindi gaanong kalakasan. Iyong eksakto 

lang. Kumbaga’y hindi nakakairita sa pandinig ng tao. Ni hindi ito nakakabagabag. Ang 

mga aripuen ay nagpasalamat kay Apolaqui sapagkat hindi naging isang mauyong si 

Boris.  

   

Ang ulang yao’y tanda na marahil nang nakikiisang langit.  

 

Mitsa na rin marahil ng kanyang tapos nang pagluluksa.  
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Mitsa ng pagtanggap sa isang katotohanan.  

 

Ngunit ‘di na gaya nang dati si Boris. Siya ay maaliwalas na. Pinalis ng ulan ang 

lahat ng hibla ng kalungkutan at takot. Para siyang bagong sibol na bulaklak ng 

amorseko. 

 

“Paka-ingatan mo si Ina, Ama.” 

 

Sabay angat niya sa kanyang noo patungong langit.  

 

Huminga siya nang malalim paloob.  

 

Nakadama siya ng kapayapaan at muli siyang isinilang.  

 

Hindi siya isang mauyong. 
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Nangagsipagpahayag sa iisang tinig ang mga bangkay: 

huwag mangamba, maging masaya. 

Panginoon, sa iyong perpektong kaharian, ang Ganga2’y naging karo ng patay  

Panginoon, kakaunti ang sunugan ng mga bangkay; lalong salat sa panggatong sa liyab  

Panginoon, kulang na kulang ang magbubuhat ng mga kabaong, 

lalong kakaunti ang nagluluksa  

Panginoon, sa bawat tahana’y kahindik-hindik na umiindak si Yama3  

Panginoon, sa iyong perpektong kaharian, ang Ganga ngayo’y dambuhalang libingan  

Panginoon, naghahanap ng pahinga ang iyong mga tsimineyang usok ang binubuga  

Panginoon, itong aming palamuting kadena’y nagkapira-piraso, 

durog itong aming mga puso 

Umiiyak ang biyolin habang nasusunog ang mga bayan, 

inuundayan ng ulos ng mga Billa-Ranga4  

Panginoon, sa iyong perpektong kaharian, ang Ganga’y puntod na himlayan  

Panginoon, dakila ang iyong kasuotan, dakila ang iyong kinang 

Panginoon, batid na ng sambayanan ang tunay mong kaanyuan  

Kung may matapang dito, halika’t iyong ipahayag  

“Inutil ang hari-harian!” 

Panginoon, sa iyong perpektong kaharian, libingan na ang buong bayan.  

                                                           
1Ganga, The Carrier Of Corpses ang pamagat ng salin sa Ingles, na pinagbatayan ng salin sa Filipino. Available sa 
https://agitatejournal.org/shav-vahini-ganga-ganga-the-carrier-of-corpses-
%E0%AA%B6%E0%AA%AC%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80-
%E0%AA%97%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%B5-%E0%A4%B5/  ang salin sa Ingles. 
Mababasa rin sa nasabing website ang orihinal sa Gujarati, at mga salin sa iba pang wika. Inilalarawan sa tula ang 
hinagpis ng sambayanang Indian sa dami ng mga nama(ma)tay sa COVID-19, sukdulang maging dambuhalang puntod 
na ang Ilog Ganga, dahil sa kapabayaan ng mga awtoridad na maituturing na inutil sa pagsugpo sa pandemya. 
Mababasa rito ang isang maikling pagpapakilala at kontesktwalisasyon sa nasabing tula: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/28/poem-india-pandemic-gujarati-covid-narendra-
modi. Sa gitna ng kabagalan sa pagbabakuna, at estadistika ng isa sa pinakamaraming nama(ma)tay sa COVID-19 sa 
Timog-Silangang Asya (sa kada 1 milyong mamamayan), ang mensahe ng tulang ito’y aalingawngaw rin sa Pilipinas.   
2Ilog na dumadaloy sa India at Bangladesh. 
3Diyos ng kamatayan sa mga Hindu.  
4Dalawang notoryus na mamamatay-tao sa India.  

https://agitatejournal.org/shav-vahini-ganga-ganga-the-carrier-of-corpses-%E0%AA%B6%E0%AA%AC%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80-%E0%AA%97%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%B5-%E0%A4%B5/
https://agitatejournal.org/shav-vahini-ganga-ganga-the-carrier-of-corpses-%E0%AA%B6%E0%AA%AC%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80-%E0%AA%97%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%B5-%E0%A4%B5/
https://agitatejournal.org/shav-vahini-ganga-ganga-the-carrier-of-corpses-%E0%AA%B6%E0%AA%AC%E0%AA%B5%E0%AA%BE%E0%AA%B9%E0%AA%BF%E0%AA%A8%E0%AB%80-%E0%AA%97%E0%AA%82%E0%AA%97%E0%AA%BE-%E0%A4%B6%E0%A4%B5-%E0%A4%B5/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/28/poem-india-pandemic-gujarati-covid-narendra-modi
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/may/28/poem-india-pandemic-gujarati-covid-narendra-modi
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