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MULA SA PUNONG EDITOR 

 

Ang tatlong larawan sa pabalat ng isyung ito ng Kawíng ay nilikha sa 

pamamagitan ng https://app.wombo.art/. Ngayong taon inilunsad ang nasabing app ng 

isang kumpanya sa Canada. Ang app na ito’y nakalilikha ng mga “beautiful artwork using 

the power of AI” o “artificial intelligence” (kaalamang natipon at patuloy na pinoproseso 

ng “makina” o “robotikong utak” ng makina/kompyuter), sa pamamagitan lamang ng 

awtomatikong digital na pagpipinta ng likhang-sining batay sa mga susing salita na itinype 

ng taong gumagamit ng app na ito. Ang tatlong larawan sa pabalat ng isyung ito ng 

Kawíng ay nalikha sa pamamagitan ng pagtipa ng “Christmas in the Philippines” sa app 

na iyon. Ang husay ng app na ito’y ebidensya ng potensyal ng AI sa napakaraming 

praktikal na aplikasyon, at ng layo na rin ng na(a)bot ng teknolohiya sa ating panahon. 

Sana’y mas mabilis nating magamit ang teknolohiya para mabakunahan din agad 

ang mga mamamayan sa mga bansang hindi gaanong mauunlad. Batay sa ulat nina 

Collins at Holder (202) sa New York Times, “below-average” pa rin ang COVID-19 

“vaccination rates” sa mga bansang gaya ng Madagasgar, Zambia, Kenya, Nigeria, 

Zimbabwe, South Africa, Bangladesh, Mozambique, India, at Pakistan. Patuloy ang ating 

dalangin para sa pagwawakas ng pandemya, at patuloy rin ang pangangalampag sa mga 

awtoridad para umaksyon at nang makontrol (kundi man masugpo) na ang pandemya. 

Nakikidalamhati rin tayo sa mga pamilyang nawalan ng (mga) mahal sa buhay dahil sa 

pandemya. Dalangin natin ang tatag ng kalooban at patuloy na pagbalong ng pag-asa 

para sa kanila at sa buong daigdig.  

Sa gitna ng panahon ng krisis pangkalusugan at pangkabuhayan, taos-pusong 

pasasalamat ang aming ipinaaabot sa mga rebyuwer at mga awtor ng mga artikulo at 

akda sa tomong ito. Malaking ambag sa pagsulong ng saliksik at panitikang Filipino ang 

kanilang pagsisikhay. 

Matalas na aplikasyon ng critical discourse analysis sa politikal na retorika ang 

artikulong “Shoot them dead”: Ang Retorikang Marcosian sa Tugon ng Rehimeng 

Duterte sa Pandemya (“Shoot them dead”: Marcosian Rhetoric in the Duterte 

Regime’s Pandemic Response) ni Melissa Louise M. Prieto. Kaugnay nito ang 

partikular na kontekstwalisasyon ng retorika ni Duterte sa artikulong Parodiya ng Dahas 

sa Panahon ng “putang-inang idioto na corona”: Ang Kaso ng Pinahintulutang 

Pamumusong (Parody of Violence in the Time of “putang-inang idioto na corona”: 

The Case of Permitted Pamumusong) ni Rogelio P. Panuelos Jr., habang 

lokalisadong pananaliksik-pangkultura naman ang papel ni Oliver Z. Manarang na 

pinamagatang Si Indang Pacing Bilang Tekstong Kultural ng Isang Inang 

Kapampangan: Pagsusuri sa Piling Bidyo (Indang Pacing as Cultural Text of a 

Kapampangan Mother: Analysis of Selected Videos). Samantala, ugnayan ng isyung 

pangkalikasan at ng mga panitikang rehiyonal naman ang paksa ng Kalimutow: Ang 

https://app.wombo.art/
https://www.nytimes.com/interactive/2021/12/09/world/vaccine-inequity-supply.html
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Eko-panitikan at Ang Likas na Pananaw sa Mundo ng Mga Manobo Ukol sa 

Kalikasan (Kalimutow/Pupil: Manobo Eco-literature and Their Worldviews on 

Nature) ni Fe S. Bermiso. Sa panahon ng lumalalang climate change, higit na nagiging 

kailangan ang pedagohikal na interbensyon para matiyak ang espasyo sa pagtalakay ng 

mga usaping pangkalikasan.  Radikal na teorisasyon naman hinggil sa espasyo at 

spatiality ng pagdiriwang ng Araw ng Manggagawa o Labor Day (ang “Pasko ng 

Paggawa”) ang saliksik na Naroon Din Ang Pag-asa: Kontra-Pagmamapa ng Pag-asa 

sa Pasko ng Paggawa (Hope is Also There: Counter-Mapping Hope in the Chistmas 

of Labor) ni Kaloy M. Cunanan. Sa panahon ng kawalang-pag-asa sa gitna ng krisis ay 

mainam ngang balikan ang ganitong konseptwalisasyon ng pag-asa sa pamamagitan ng 

pakikibaka. 

 Sa mga personal na sanaysay na Wikang Filipino Ang Laman ng Maleta Ko ni 

Gerard P. Concepcion at Kalag ni Hannah A. Lecena ay tiyak na makaka-relate ang 

maraming guro, gaya rin sa paksang pangmasa ng matapang na dagling Kape at 

Pandesal ni Jerecca D. Jazul. Kasiningan sa mga simpleng bagay sa paligid ang paksa 

ng Tatlong Larawang Binalaybay (Portrait ni Marikudo, Summer Landscape, at 

Kandinsky Dilaw) ng makatang si John Iremil Teodoro. Interesante at may kabuluhang 

panlipunan din ang mga salin ng tula ni Nikki Giovanni at Gabriela Mistral sa isyung 

ito, na pawang magagamit ding materyal-panturo sa Panitikan: Ang Aking Tula ni Kevin 

P. Armingol, at Apat na Tulang Pambata (Ibigay Mo sa Akin ang Iyong Kamay, Gabi, 

Bilog Ang Lahat, at Ang Pinya) ni Eugene Y. Evasco. 

 

Maligayang paglalakbay sa dagat ng danas at kaalaman! 

 

- Aurora E. Batnag 
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“Shoot them dead”: Ang Retorikang Marcosian sa Tugon ng 

Rehimeng Duterte sa Pandemya 

 

(“Shoot them dead”: Marcosian Rhetoric in the Duterte Regime’s 

Pandemic Response) 

 

Melissa Louise M. Prieto 

University of the Philippines, Diliman 

mmprieto@up.edu.ph 

 

ABSTRAK 

 

 Ang pananaliksik na ito ay isang critical discourse analysis ng retorika ni 

Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Layon ng akda na ipakita kung paano kinakasangkapan 

ni Duterte ang retorikang Marcosian sa kanyang tugon sa pandemya. Sinuri ng 

kasalukuyang pag-aaral ang mga talumpati ni Duterte na may kaugnayan sa pandemya 

sa taong 2020. Mula dito, inalam ng akda ang mga konseptwalisasyon at 

metaporisasyong mababakas sa kanyang retorika. Ang schema na umusbong mula rito 

ay ang sentralidad ng pasismo sa pamamalakad ng rehimeng Duterte sa bansa. 

Testamento ito na ang pasistang si Duterte— at hindi ang pinoproblema ng kanyang 

retorika— ang tunay na hamon sa bansa sa gitna ng rumaragasang pandemya. 

 

Mga Susing Salita: COVID-19, Duterte, pandemya, pasismo, retorika 

~~~ 

ABSTRACT 

 

 This study is a critical discourse analysis of Philippine President Rodrigo Roa 

Duterte’s rhetoric. The paper aims to demonstrate how Duterte weaponizes Marcosian 

rhetoric in his pandemic response. The present study analyzes Duterte’s 2020 speeches 

concerning the pandemic. From these, the paper explored the conceptualizations and 

metaphorizations that can be traced in his rhetoric. The schema that emerged from these 

is the centrality of fascism in the Duterte regime. This serves as a testament that it is 

Duterte— and not what his rhetoric problematizes— that presents the real challenge to 

the Philippines amid a raging pandemic. 

 

Keywords: COVID-19, Duterte, pandemic, fascism, rhetoric 

~~~ 
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“Shoot them dead.” Ito ang sagot ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga 

Pilipinong minsan niyang pinangakuang paglingkuran. Ito ang utos na binitiwan niya sa 

mga pwersa ng estado at ang kanyang tugon sa masang kumakalam ang sikmura. Ito 

ang banta niya sa bawat Pilipinong may tangkang sumuway sa kanyang pamumuno. Sa 

maraming paraan, ito rin ang sagisag ng tugon ng kanyang rehimen sa pandemyang 

nananatiling marahas, madugo, at militarisado. 

Habang isinusulat ang artikulong ito, patuloy pa ring ipinapatupad ng 

administrasyon ang “pinakamahabang lockdown sa daigdig” (See, 2021). Direktiba sa 

mga mamamayan na manatili sa loob ng kanilang mga bahay habang lumilibot naman sa 

lansangan ang mga pulis at militar upang bantayan— at kung “kinakailangan,” barilin— 

ang mga lalabag sa mga tuntunin ng administrasyon. Kaakibat nito, napakaraming 

nangyaring pang-aabuso sa karapatang pantao sa ilalim ng rehimen habang nakapailalim 

ang bansa sa lockdown. Noong Abril hanggang Hulyo 2020, naitala ng Human Rights 

Watch ang 50 porsyentong pagtaas sa pagpatay kompara sa naunang apat na buwan 

(Robertson, 2020). 

Bakit Retorika? Bakit Pandemya? 

Magkakaugnay ang politika, ideolohiya, at diskurso. Ang politika ay parehong 

diskursibo at ideolohikal, at ang mga ideolohiya ay nililikha ng teksto at pananalita. Sa 

mga diskurso mababakas ang mga ideolohiya, sapagkat dito sila nabubuo at 

naipapahayag (Van Djik, 2006). Ang sining ng diskurso ay tinatawag na retorika. Ibig ng 

gumagamit nito na pakinabangan ang ideolohikal, personal, at pang-sitwasyong 

elemento na matatagpuan sa bawat interaksyon (Cockcroft & Cockcroft, 1992). Dahil dito, 

mahalagang suriin ang retorika sapagkat mababakas dito ang intensyon at motibasyon 

ng tagapagsalita. 

Mahalaga rin ang pananaliksik sapagkat lumalahok ito sa pagsulong ng critical 

discourse analysis sa mga mananaliksik. Hinahamon ng akda ang dominasyon ng mga 

saliksik na walang kinikilingan. Pinagyayaman din nito ang mapagpalayang aspekto ng 

pananaliksik. Higit pa dito, mahalagang siyasatin ang marahas na pananalita ni Duterte 

sapagkat naisasalin ito sa aktwal na karahasan— karahasang napaiigting ng 

kasalukuyang pandemya. Ito ang ibig ipakita sa pananaliksik na ito. 

Sa madaling salita, nais patunayan ng mananaliksik na si Duterte ay pasista. 

Kaugnay nito, ibubunyag ng artikulong ito kung paano niya kinakasangkapan ang 

retorikang Marcosian sa kanyang tugon sa pandemya upang paigtingin ang kanyang 

pasistang estado. Layong suriin kung paano mababakas ang nasabing retorika sa mga 

talumpati ng pangulo. Kaugnay nito, ibig ding tukuyin ang mga konseptwalisasyon at 

metaporisasyon sa retorika ni Duterte. Mula sa mga ito, aalamin ang schema na bumubuo 
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sa pagkapangulo ni Duterte. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang retorika, nais 

itanghal ng artikulo si Duterte bilang walang pinag-iba sa diktador na si Marcos. 

Metodolohiya ng Saliksik 

 Sinuri ng pananaliksik ang mga talumpati ni Rodrigo Duterte na may kaugnayan 

sa pandemya sa taong 2020. Sa kabuuan, 60 na talumpati ang siniyasat, mula ika-12 ng 

Marso hanggang ika-28 ng Disyembre 2020. Kinuha ang mga opisyal na transkrip mula 

sa website ng Presidential Communications Operations Office (PCOO). Sa pananaliksik, 

ginamit ang pamamaraang critical discourse analysis (CDA) at schema-theoretic 

framework. 

 Dahil mga talumpati ang sinisiyasat ng akda, discourse analysis ang metodong 

pinili. Partikular na sumangguni sa CDA sapagkat mabisa itong paraan ng pagsusuri sa 

retorika, lalo na kapag may kinalaman sa dinamiko ng kapangyarihan. Ang CDA ay 

tumutukoy sa metodo ng pagsusuri sa teksto upang maipaliwanag ang kapangyarihang 

nakapaloob dito. Kritikal nitong inaanalisa ang paggamit ng wika upang maibunyag ang 

hindi pagkakapantay-pantay at abusong dala nito (Huckin, Andrus, & Clary-Lemon, 

2012). Higit pa rito, malinaw ang politikal na paninindigan ng mananaliksik. Wala siyang 

pagpapanggap na walang kinikilingan, at sa halip ay tuwirang pumapanig sa mga 

sinasamantala. Sumasangguni siya sa mapagpalayang adyenda ng pananaliksik. 

 Para sa analisis, hiniram ng akda ang schema-theoretic framework ni Navera 

(2012). Sa pagsusuri ng mga talumpati, ipinokus ang atensyon sa pagtukoy ng mga 

conceptual metaphor mula sa mga metaphorical expression na nahanap. Tumutukoy ang 

metaphorical expression sa pagkokonseptwalisa ng karanasan at ang conceptual 

metaphor naman ay ang konseptwalisasyong nagmumungkahi ng pagtingin sa mundo. 

Binubuo ng mga conceptual metaphor ang conceptual frame na siya namang makro-

konseptwalisasyong pumapailalim sa mga teksto at pananalita. Mula dito, nalilikha ang 

schema na maihahalintulad sa istorya (Navera, 2012). Magagamit ang schema na ito 

upang siyasating mabuti ang pagkapangulo ni Duterte. Narito ang dayagram na 

nagpapakita ng relasyon ng mga nabanggit na konsepto (Pigura 1): 
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Pigura 1 

Schema-Theoretic Framework 

 

Note. Mula kay Navera (2012). 

Populismo bilang Pundasyon ng Rehimeng Duterte 

Sa maraming paraan, binago ni Duterte ang mukha ng politika sa Pilipinas. 

Bagama’t hindi na bago ang mga populistang politiko sa bansa, natatangi ang kanyang 

populistang estilo. Ayon kay Curato, maihahalintulad ang populismo sa isang 

pagtatanghal: ang politiko ang nagtatanghal at ang taumbayan ang tagapanood. Para sa 

kontemporaneong populistang gaya ni Duterte, ang media ang kanilang entablado. 

Naimpluwensyahan ni Duterte ang online na diskurso, at lumikha ng tinatawag na kultura 

ng “online thuggery” alinsunod sa kanyang brusko at bulgar na retorika. Higit pa rito, 

binago ni Duterte ang kabuuang tenor ng politikal na diskurso sa Pilipinas at ginawang 

marahas, bastos, ngunit may kaakibat na pahiwatig ng pag-asang mababago ang 

nakasanayang politika. Dahil sa kunwang pagsalungat niya sa status quo, 

pinaniniwalaang binigyang boses ni Duterte ang galit ng masa, at sinasabing ibinalik sa 

diskurso ang mga napabayaan. Ngunit kaakibat nito ay ang eksklusyon ng iba’t ibang 

sektor gaya ng kababaihan, mga mamamahayag, at mga tagapagtanggol ng karapatang 

pantao (Curato, 2017). 

Kinasangkapan ni Duterte ang krisis upang mapaigting ang kanyang populismo, 

at ipinresenta ang sarili bilang malakas na lideratong sagot sa mga krisis na ito (Curato, 

2017). Sa ganitong gana, sa krisis din matatagpuan ang sagot kung bakit nanatiling sikat 
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si Duterte sa kasalukuyan sa kabila ng kanyang palpak na tugon sa pandemya. Bagama’t 

inutil ang naging pamamahala ng pangulo, matibay pa rin ang “Dutertismo”. Ayon sa 

pananaliksik ni Arguelles, ang mga populista gaya ni Duterte ay nililikha at pinapalakas 

ng krisis. Aniya, “The populist brand is crisis (Krisis ang tatak ng populista)” (Arguelles, 

2021). Sinasamantala ng mga populista ang pagkabalisa ng mga mamamayan upang 

makuha ang kanilang suporta. Ginagamit niya rin ang lohika ng karahahasan at ang banta 

nito upang supilin ang mga nagrereklamo at pumupuna sa kanyang tugon sa 

pandemya, at isinisisi sa kanila ang paglala ng krisis— na siya namang ginagamit na 

dahilan ng rehimen kung bakit kailangang panatilihin ang mahigpit na lockdown 

(Arguelles 2021). Sa pananaliksik na ito, sisiyasating mabuti ang nasabing estilo ng 

kanyang retorika. 

Ang Retorikang Marcosian 

Malimit na ginagamit ang metapora ng giyera ng mga politiko upang bigyang-

katwiran ang kanilang matapang at kadalasan ay marahas na tugon sa mga suliranin ng 

bansa. Bagama’t parte na noon pa man ng politikal na diskurso sa Pilipinas, pinakaganap 

na naikasangkapan ito ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos. Ginamit niya ang 

metapora upang paigtingin ang deklarasyon ng batas militar na inilarawan niya bilang 

giyera kontra sa mga salot ng lipunan, at sa gayon ay kailangan upang iligtas ang bayan 

(Navera, 2020).  

Matapos mapabagsak ang kanyang diktadura at maging makalipas ang kanyang 

kamatayan, nananatili pa ring buhay ang retorikang Marcosian sa politika. Sa katunayan, 

ginamit ng lahat ng pangulo pagkatapos ni Marcos ang nasabing retorika. Mababakas ito 

sa paggamit ni Corazon Aquino sa demokrasya bilang sandata kontra insurhensya at 

rebelyong militar, at implisitong makikita sa tangkang pagpapanatili ni Fidel Ramos ng 

“political stability” upang makamit ang “global competitiveness.” Makikita rin ito sa “all-out 

war” na idineklara ni Joseph Estrada sa mga separatista upang makamtan ang 

sinasabing pambansang pagkakaisa, at ni Gloria Macapagal Arroyo sa kanyang giyera 

kontra kahirapan. Samantala, hindi man tuwirang gumamit si Benigno “Noynoy” Aquino 

III ng metapora ng giyera, mababakas ang nasabing retorika sa pagtugon niya sa mga 

kritisismo (Navera, 2020).  

Gayunpaman, pinakamalinaw na makikita ang retorikang Marcosian sa retorika ni 

Duterte. Gamit ang nasabing retorika, binigyang-katwiran ni Duterte ang pagdedeklara 

ng madugong giyera kontra droga at lahat ng mga sangkot sa distribusyon at paggamit 

nito. Kinakasangkapan din niya ito upang patahimikin at intimidahin ang kanyang mga 

kaaway (Navera, 2020). Sa pananaliksik na ito, nais patunayan na retorikang Marcosian 

din ang namamayani sa tugon ni Duterte sa pandemya. 
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Mga Metapora sa Retorika ng Rehimeng Duterte sa Pandemya (2020) 

Tatalakayin sa bahaging ito ang mga metaphorical conceptualization na 

matatagpuan sa retorika ng rehimeng Duterte sa panahon ng pandemya. Sa analisis ng 

mananaliksik, tutukuyin ang schema, conceptual frame, conceptual metaphor, at 

metaphorical expression na matatagpuan sa kanyang retorika. Ang datos ay nanggaling 

sa mga talumpati ni Duterte na may kaugnayan sa COVID-19 noong 2020. 

Sa pagsusuri, dalawang conceptual frame ang umusbong: MAKATUWIRANG 

PAMAMARAAN ANG MILITARISASYON UPANG ISALBA ANG LIPUNAN, at 

KINAKAILANGAN NG MGA RADIKAL NA HAKBANG UPANG PUKSAIN ANG BANTA 

SA LIPUNAN. 

 Mababakas ang konseptwalisasyong MAKATUWIRANG PAMAMARAAN ANG 

MILITARISASYON UPANG ISALBA ANG LIPUNAN sa pagpepresenta ng rehimeng 

Duterte na lubhang nanganganib ang Pilipinas, at sa gayon ay kailangang iligtas ng 

gobyerno gamit ang mahigpit, marahas, at militarisadong tugon. Narito ang mga sipi na 

ibinubunyag ang nasabing konseptwalisasyon: 

1. Hindi nga naman ito martial law pero parang martial law na rin in the sense that I 

have to impose something on you for your own good and for the good of the 

country and people. (16 Abril 2020) 

2. Kaya ito ngayon ang sitwasyon. I’m just asking for your disiplina kaunti. Kasi ‘pag 

ayaw ninyo, ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military pati pulis. I am 

ordering them now to be ready. Ang pulis pati military ang mag-enforce sa distance 

social --- distance at ‘yang curfew. Sila na. Parang martial law na rin. Mamili kayo. 

Ayaw ko pero pagka naipit na ‘yung bayan at walang disiplina kayo… (16 Abril 

2020) 

3. Kaya ngayon, ‘pag nagpatuloy kayo ng lawlessness ninyo, patay dito, patay doon 

and it’s happening all over the Philippines, maybe I will declare martial law because 

kayong mga NPA ang numero uno. Kinukuha ninyo ‘yung mga tulong sa tao pati 

‘yung supply pagkain nila. Kaya I am now warning everybody and putting notice 

sa Armed Forces pati police, I might declare martial law and there will be no turning 

back. (23 Abril 2020) 

4. So that to prevent a mass contagion, gusto namin putulin kung saan namin 

maputol to stop it. That is the reason of the essence of the police power of the 

state, to come up with measures to protect public interest, public health, public 

safety, lahat nandiyan na ‘yan. Case of peace and order, magkagulo, the state 

comes in. Iyong may contagion and everybody’s dying, falling, kasali ‘yan. Public 

interest is a --- uncontrolled movement or maski ano. People trying to seize other 
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people’s property or things like just being into a state of anarchy, the state has the 

right to come in and kkrrkk --- put a stop on it. (28 Mayo 2021) 

5. So we will have to ask our police to be more strict. So hulihin talaga. A little shame 

would put them on notice forever. Sino ba namang gustong mahuli ka. But if you 

are brought to the police station and detained there, that would give you a lesson 

for all time. (21 July 2020) 

6. But kapag hindi talaga madala and it’s a runaway contagion, mapipilitan ako 

maggamit ng military kasi talagang kulang ang pulis. Ngayon kung nandiyan ang 

military to enforce you to obey itong community lockdown, sumunod kayo dahil 

para sa inyo ‘yan. (10 August 2020) 

7. That is why kasali na ang military diyan because if you--- it is a national security, it 

is now the state--- the welfare of the state that’s at stake. (23 Nobyembre 2020)  

Sa mga sipi, kapansin-pansin ang madalas na pagbanggit ni Duterte sa martial 

law o batas militar. Ayon sa kanya, nililikha ng sitwasyong panlipunan ang 

pangangailangan para sa batas militar. Kitang-kita rito ang paggamit ng rehimeng Duterte 

ng retorikang Marcosian. Noong panahon ng pagkapangulo ni Marcos, binigyang 

katwiran niya ang pagdedeklara ng batas militar sa pamamagitan ng pagkonseptwalisa 

rito bilang demokratikong instrumento upang iligtas ang lipunan. Ayon sa yumaong 

diktador, kailangang protektahan ang Pilipinas mula sa mga pag-aalsa at mga kriminal 

na elemento (Navera, 2012). Maihahalintulad ito sa pagdiin ni Duterte sa problema ng 

insurhensya bilang dahilan kung bakit kailangan ng batas militar, kung saan malimit 

niyang isinisisi sa mga komunista ang mga suliranin ng bansa. 

Kaakibat nito, mababakas ang securitization sa retorika ni Duterte. Tumutukoy ang 

securitization sa pag-alis ng mga isyu mula sa dominyo ng karaniwang politika at pag-

angat nito sa antas na nangangailangan ng hindi pangkaraniwang pamamaraan upang 

malutas. Dahil dito, lumalaya ang mga aktor sa mga patakaran at pamantayang alinsunod 

sa demokratikong pamamaraan (Nguyen, 2020). Malimit gamitin ni Duterte ang 

pamamaraang ito, mula pa lamang sa kanyang giyera kontra droga.  Sa pag-aaral ni 

Hapal (2021), naipakita niya na prominente rin ito sa retorika ni Duterte sa pandemya, na 

siyang dinedepensahan ang draconian na tugon. Makikita ito sa mga sipi kung saan 

inangat ni Duterte ang pandemya bilang isyu ng national security na siyang 

nangangailangan ng interbensyon ng hindi lamang pulis kundi pati militar. 

Upang suportahan ang mga conceptual frame, lumikha ang rehimeng Duterte ng 

mga metapora o conceptual metaphor. Pinapanatili ang MAKATUWIRANG 

PAMAMARAAN ANG MILITARISASYON UPANG ISALBA ANG LIPUNAN ng mga 

metaporang ANG PILIPINAS AY NASA GIYERA at ESENSYAL ANG PULIS AT MILITAR 
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SA TUGON SA PANDEMYA. Ipinapakita ng mga sumusunod na sipi ang naunang 

metaporisasyon: 

ANG PILIPINAS AY NASA GIYERA 

8. We are in the fight for the lives. We are at war against a vicious and invisible 

enemy, one that cannot be seen by the naked eye. In this extraordinary war, we 

are all soldiers. (16 Marso 2020) 

9. My countrymen, again we discuss our most potent weapons in this war against 

COVID-19 are not bullets or ammunition, but our compassion and consideration 

for our Filipinos in the next few weeks. (16 Marso 2020) 

10. I now call on every Filipino to participate in this war by following the guidelines set 

by the national government and your local officials. Nothing is more important 

[now] than your cooperation. I repeat: Stay home. Huwag matigas ang ulo. The 

outcome of this war depends largely on you as well. (24 Marso 2020) 

11. Sa ikatlong linggo sa ating pakigbisog against a formidable enemy. As always, I 

give my sincerest gratitude to all those who are fighting in the frontlines: Our 

doctors, nurses, allied health professionals, police, soldiers, civil servants and 

everyone performing essential services in the private sector. I assure you that your 

efforts will be rewarded. Your heroism will not be forgotten. (30 Marso 2020) 

12. But this one if I send you to a warfront, the enemy is the COVID, the microbes, eh 

parang --- maawa ako. (4 Mayo 2020) 

13. As we wage a united battle against COVID-19, we now have the opportunity to 

demonstrate that we possess the same gallantry of spirit and nobility of character 

as the heroes of our past. (12 Hunyo 2020 

14. To our health workers, this is a war that you have been trained to fight. This is a 

profession that you, all of you, and who were educated and trained to face such 

challenges, you are frontliners in the battle because you are learned in this field. 

(2 Agosto 2020) 

15. Let us, therefore, honor those who have fallen to the invisible enemy that is the 

pandemic and the scourge of terrorism. (2 Setyembre 2020) 

16. Now, the key to winning this war against COVID is the collective resolve for the 

people to remain healthy and maintain the protocols that you are now practicing. 

(7 Setyembre 2020) 

Wika ng giyera ang namayani sa retorika ng rehimeng Duterte sa COVID-19. 

Nagdeklara si Duterte ng giyera kontra COVID-19, at mababakas ito sa malimit na 

pagsambit ng mga terminong “war,” “warfront,” “fight,” at “battle” sa pagtalakay ng 

kanyang tugon sa pandemya. Higit pa sa mga salita, makikita ito sa kung paano niya 

inilalarawan ang mga mamamayan at ang papel nila sa nasabing giyera. Tinawag ni 

Duterte ang bawat Pilipino na sundalo, at sa gayon ay mahalaga ang kanilang pagtalima 
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sa mga tuntunin ng gobyerno. May empasis ang rehimen sa pagiging sundalo ng mga 

healthcare workers, at sinabi pa ngang sinanay sila ng kanilang propesyon na tunggaliin 

ang giyera kontra pandemya. Para sa mga sumakabilang-buhay dahil sa pandemya, 

binigyang parangal sila gaya ng mga sundalo. 

Dahil sa konsistent na paggamit ng wika ng giyera, binibigyang-katwiran ng 

rehimen ang militarisadong tugon nito sa pandemya. Tangka nitong gawing katanggap-

tanggap ang implementasyon ng mahigpit na lockdown at pagtatalaga ng mga 

checkpoint. Ninormalisa rin nito ang presensya ng mga pulis at militar sa lansangan 

upang ipatupad at tiyakin na nasusunod ang mga direktiba ng administrasyon sa kabila 

ng panawagan para sa medikal imbes na militarisadong tugon.  

Bilang suporta sa kontrobersyal na pasyang ito, kinailangan ng rehimen na 

pabanguhin ang reputasyon ng pulis at militar. Dito pumapasok ang metaporang 

ESENSYAL ANG PULIS AT MILITAR SA TUGON SA PANDEMYA. Narito ang mga sipi 

kung saan mababakas ang nasabing metaporisasyon: 

ESENSYAL ANG PULIS AT MILITAR SA TUGON SA PANDEMYA 

17. Pero ang sa totoo, in a total breakdown, public disturbance, alang-alang kami ang 

iharap mo. Wala naman kaming... It's always the military who keep things in the 

country in order. (12 Marso 2020) 

18. Remember, this is an emergency. And during an emergency, tumabi kayong lahat 

and give it to the people who are responsible for protecting the country, alleviating 

the suffering and enforcing public order. (16 Marso 2020) 

19. Ang batas is really to enforce it. Now you have the police but there is as not much 

really in the provinces. So it’s going to be whether they like it or not the Armed 

Forces must come in to help enforce a measure that is intended to protect the 

people and prevent the spread of COVID any further. (4 Mayo 2020) 

20. The backbone of my administration is the uniformed personnel of government. (31 

Hulyo 2020 

21. At --- but para walang taguan, I want my soldiers pati ‘yung security forces ng 

bayan mauna rin kasabay ng first batch kasi kailangan ko ng mga sundalo at pulis 

na ready, healthy at walang COVID. And they are really vital to the security of the 

state for which reason they should be the first also. (14 Oktubre 2020) 

22. Today as we honor great Filipino hero Andres Bonifacio, we also honor our heroic 

frontliners especially our health workers --- healthcare workers and uniformed 

personnel. They offered their lives selflessly in the service of our nation and 

people. Saludo ako sa inyo ganoon na lang. (30 Nobyembre 2020) 

23. The frame of mind that I want kasi matagal ako sa gobyerno is the frame of mind 

of a military man because COVID is the enemy and it has to be attacked in so 

many --- in so many points --- issues. (16 Disyembre 2020) 
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24. Despite its very insidious nature, the entire nation witnessed how the AFP fought 

proudly at the frontlines alongside our valiant health workers. (21 Disyembre 2020) 

Ibinibida ng retorika ni Duterte ang papel ng pulis at militar sa tugon sa pandemya. 

Aniya, ang mga pwersa ng estadong ito ang pundasyon ng kanyang administrasyon. 

Idiniin niya na ang mga pulis at militar ang nagbibigay-proteksyon sa mga Pilipino at 

nagpapanatili ng kaayusan, sa ayaw man nila o gusto. Ayon sa rehimen, kailangan ng 

“frame of mind” ng militar upang atakihin ang kalaban na COVID. 

Gamit ang lohikang ito, dinepensahan ni Duterte kung bakit prayoridad para sa 

kanya na mabakunahan ang mga unipormadong tauhan. Hinirang niya bilang frontliners 

ang mga unipormadong tauhan at tinawag pa silang bayani. Sa katunayan, itinapat ni 

Duterte ang halaga ng pulis at militar sa mga healthcare workers— at sa ilang 

pagkakataon ay sinapawan pa nga ang mga ito. Nang kinwestyon kung bakit mga 

retiradong opisyal ng militar ang itinakda sa National Tasks Force Against COVID-19, 

sinabi ni Duterte na hindi kailangang may medikal na kaalaman ang tatangan ng nasabing 

tungkulin. “This is a mechanical act. It is not a study of medicine. Parang transaction sa 

negosyo. You need not be a doctor here, because you are transacting a business. It is 

not really a matter of medical science that you are talking of,” ika niya (Parrocha, 2021). 

 Samantala, makikita naman ang konseptwalisasyong KAILANGAN NG MGA 

RADIKAL NA HAKBANG UPANG PUKSAIN ANG BANTA SA LIPUNAN sa 

pagmamalabis sa estado ng lipunan. Pinapalabas ng rehimen na malalagay sa mortal na 

panganib ang bansa kapag hinayaan lamang mamayani ang mga nasabing banta. Narito 

ang mga sipi na ipinapakita ang nasabing konseptwalisasyon: 

25. Huwag ninyo… Huwag ninyong subukan ang Pilipino. Do not try to test it. Alam 

mo we are ready for you. Gulo o barilan o patayan, I will not hesitate my soldiers 

to shoot you. I will not hesitate to order the police to arrest and detain you. [...] My 

orders are sa pulis pati military, pati mga barangay na pagka ginulo at nagkaroon 

ng okasyon na lumaban at ang buhay ninyo ay nalagay sa alanganin, shoot them 

dead. (1 Abril 2020) 

26. At the start of the statement sinabi ko, pagka lumaban kayo, inaresto kayo, at 

inilagay mo sa delikado ang buhay ng pulis, o talagang bubunot ka ng baril o 

hampasin mo ang pulis ng bato, ‘pag tinamaan sa ulo patay, sabihin mo--- barilin 

mo, patayin mo. ‘Yan ang batas. (3 Abril 2020) 

27. Huwag kayong matakot pumatay. Hayaan mo ‘yang human rights basta you do it 

in accordance with law. (23 Nobyembre 2020) 

Sa mga sipi, makikitang madalas banggitin ng rehimen ang pagtugon gamit ang 

karahasan. Hindi lamang ito banta sa mga tinitingnang sanhi ng kaguluhan, ngunit isa 

ring direktiba sa pulis at mga sundalo. Malinaw na utos ni Duterte sa mga pwersa ng 
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estado ang walang pag-aalinlangang pagpatay kapag nalagay sa alanganin. Zero 

tolerance ang hinihirang na polisiya ng rehimen, na siya namang sinusunod ng mga 

unipormadong tauhan. Upang bigyang-katwiran ang mabagsik na pamamaraan ng 

administrasyon, mahalagang maipakita na mas malala ang suliranin kaysa sa solusyon. 

Kaugnay nito, ang mga metaporang sumusuporta sa konseptwalisasyong ito ay 

ang BANTA SA LIPUNAN ANG KAAWAY NA VIRUS at BANTA SA LIPUNAN ANG MGA 

PASAWAY. 

BANTA SA LIPUNAN ANG KAAWAY NA VIRUS 

28. We face a new and different kind of enemy. In the most visceral way, COVID-19 

is upending the totality of our way of life. And this virus threatens to exact the 

highest tolls - on our peoples and our economies. (14 Abril 2020) 

29. We face a formidable enemy – one that knows no borders and has no regard for 

human life. (14 Abril 2020) 

30. Ang COVID is fighting us and we are fighting back. (22 Hunyo 2020) 

31. No country – big or small, rich or poor – has been spared by the COVID-19 

pandemic. For the first time, all of humanity fear the exact same invisible menace. 

(2 Setyembre 2020) 

32. Allow me to greet the Filipino people na sana lahat tayo ay nasa mabuting 

sitwasyon sa kamay ng Diyos at we continue to exist nowadays --- not live but exist 

because we are fighting a deadly enemy. (14 Setyembre 2020) 

33. The invisible enemy that is COVID-19 has brought about an unfamiliar global 

landscape and unleashed a crisis without precedent. (22 Setyembre 2020) 

34. This invisible enemy – COVID-19 – caused a global pandemic that swept across 

the world and radically changed our way of life. (21 Disyembre 2020) 

 Alinsunod ang representasyon ng virus sa nabanggit na securitization. Ayon kay 

Fako (2012), parte ng securitization ang paghirang sa existential threat na 

nangangailangan ng pambihirang solusyon upang malutas.  Sa retorika ng rehimeng 

Duterte, tinukoy ang virus bilang existential threat (Hapal, 2021). Makikita ito sa 

paglarawan nito bilang malupit at mortal na kaaway ng bansa, dahilan kung bakit 

nagdeklara ang administrasyon ng giyera kontra dito. Animado ang pagtrato sa virus, na 

tila ba may sariling utak, motibasyon, at malisyosong intensyong sirain ang bansa. 

Ngunit dahil “invisible” ito, kailangan pa rin ng rehimen ng nakikitang kaaway na 

mapagtutuunan ng kanilang atensyon. Dito pumapasok ang metaporang BANTA SA 

LIPUNAN ANG MGA PASAWAY. Narito ang mga sipi kung saan makikita ang 

metaporisasyong ito: 
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BANTA SA LIPUNAN ANG MGA PASAWAY 

 Sa bahaging ito, pinagpangkat-pangkat  ang mga sipi ayon sa mga katauhang 

itinuturing na pasaway ng rehimen. Ang mga grupong natukoy ay ang quarantine 

violators, mga politiko, mga terorista, at lahat ng kritiko ng gobyerno. 

Quarantine Violators: 

35. ‘Pag hindi kayo nag-cooperate, ah the problem would start and it would start with 

you and end with you pagka ganun. (12 Marso 2020) 

36. We have to contribute to the fight. Lahat tayo may contribution, ako, ikaw. Lahat 

tayo magbigay ng kanya-kanyang ano --- well, gift to the government and that is 

by obeying the laws, obeying the regulations. (16 Marso 2020) 

37. Ang anong solusyon? Huwag kang mahawa. Papaano po? Huwag kang lumabas 

ng bahay. Papaano ang kain namin? Maghanap ka ng paraan. Pero mag-ano ka 

lang basta may mask ka lang. (6 Abril 2020) 

38. (Isinalin sa Ingles) When I get there, I will be frank with you again because you are 

hardheaded. [...] Kayong mga taga-Cebu ganun rin eh. Bakit marami? Because 

you were too confident and too complacent about it. Parang binalewala ninyo, ayan 

dumating. (22 Hunyo 2020) 

39. Tayo lang ang Pilipino blowout sa Christmas, blowout sa New Year. Blowout, 

inuman dito, inuman doon, wala nang hinto. Tapos nagka-COVID, p*** kayo pa 

ang galit, l****. (5 Nobyembre 2020) 

40. Ngayon ‘yung sa Pilipinas, matigas ang ulo. But itong mga critics saying, “Eh bakit 

rumami?” Eh bakit hindi rumami na lumabas na ang lahat. Bakit mapigilan mo? 

Mapigilan ng gobyerno? Mapakain ba ng gobyerno ang lahat? Iyan ang istorya 

diyan. (30 Nobyembre 2020) 

41. Kasi ‘yang tama mo diyan, hindi lang ‘yan diyan ---hindi lang sa iyo. You are the 

kontrabida, hindi ‘yung mga tao na nakasalubong mo sa labas. You are the 

potential carrier of the disease. (16 Disyembre 2020) 

Politiko: 

42. Now I call [upon] LGUs. The national government needs your help during this time, 

but I want to tell you: Do not make this quarantine or quarantine more difficult for 

our people than it already is. LGUs should take note of this --- that at this time let 

us make ourselves clear that we are not a separate from a republic or from each 

other. There is only one republic here, the Republic of the Philippines. And 

therefore, you should abide by the directives of the national government when it 

sets abide by the directives of the whole for the good of the country and the 

protocols observed during the time of the lockdown (20 March 2020). 
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43. At ito namang kay Leni, that in her ending statement said that kung hindi ko daw 

gawain, ng gobyerno, gagawain ng tao. Well, sa panahon itong pandemic medyo 

desperado ang mga tao tapos dagdagan ninyo ng mga ganoon na wala naman 

kayong base, sana may ipakita kayo. Please do not add fuel to the fire. You will 

just destroy government. Huwag ninyong --- huwag ninyong sirain ang gobyerno 

kasi masisira ang tao. (25 Agosto 2020) 

44. Huwag na ninyong palakihin ang problema. Do not add something to the pan--- 

pandemic by making such reckless statements that we are not doing enough. (21 

Setyembre 2020) 

Terorista: 

45. Pero itong away ng COVID, ng terrorism, this has been taken advantage of by the 

itong mga forces arrayed against us --- Abu Sayyaf, mga terorista with no ideology, 

the Communist Party with ideology but more pernicious ang effect which could 

undermine the peace and security of our country not only this administration, but 

it can transcend to the next generation, giving no not --- giving us no respite. (22 

Hunyo 2020) 

46. Local terrorist groups, such as the Abu Sayyaf, the Bangsamoro Islamic Freedom 

Fighters, and the New People’s Army of the Communist Party of the Philippines 

have been emboldened: They exploit the situation to serve their nefarious 

activities. (2 Setyembre 2020) 

Kritiko: 

47. I am addressing the left na ‘yung pambabastos ninyo ‘yung slamming about the 

distribution. Remember kayong mga left: You are not the government. 

Naintindihan ninyo ‘yan? Hindi kayo nasa gobyerno and you cannot be a part of 

what we are planning to do for the nation. (1 Abril 2020) 

48. Then next time, huwag ninyo akong parinigrinigin ng revolution. Naku, Diyos ko. 

Iyan ang mas delikado sa COVID. (2 Agosto 2020) 

49. And of course, our enemy also includes the human rights. Hindi lang nga sila nag-

-- hindi talaga kalaban na patayan. Pero they are out to discredit, they are out to 

put in a--- send to prison somebody who is doing his work. (23 Nobyembre 2020) 

 Mula sa mga sipi, makikita na pinagbuntunan ng sisi ng gobyerno ang mga 

mamamayan sa mabilis na pagkalat ng virus sa Pilipinas. Tumutukoy ang pasaway sa 

mga hindi sumusunod sa gobyerno, at ang unang pakahulugan nito ay ang mga 

lumalabag sa protokol na may kaugnayan sa pandemya. Parehong implisito at eksplisito 

ang paninisi rito. Mababakas ito sa pasimpleng pahiwatig na ang pagtalima ang 

pinakamahalagang ambag ng mga Pilipino at pagdiin ng mga direktiba na huwag 

lumabas ng bahay. Kaakibat din nito ang tuwirang pamumuna sa sinasabing katigasan 



  “Shoot them dead”: Ang Retorikang Marcosian…                                                               M.L.M. Prieto          

14 
 

 

ng ulo ng mga mamamayan. Tinawag silang mga “kontrabida” na direktang responsable 

sa paglala ng krisis pangkalusugan. 

 Ngunit gaya ng napag-alaman ni Hapal sa kanyang pananaliksik, mas delikado 

ang pasaway kapag nagsisilbi itong “empty signifier” na siyang tumutukoy sa lahat ng 

sumasalungat sa utos ng gobyerno (2020). Dahil “empty signifier” ito, pasaway na rin ang 

trato ng rehimen sa mga politiko na pumupuna rito. Kasama ito ang lokal na gobyernong 

nagsasagawa ng hakbang na hindi direktang utos ng ehekutibo. Ayon din kay Duterte, 

mapanghati ang ginawang pagpuna ng bise presidenteng si Leni Robredo sa kanyang 

tugon, at nakalalala lamang ito sa sitwasyon. 

 Inakusahan din ni Duterte ang mga teroristang sinasamantala ang pandemya 

upang paigtingin ang kanilang mga interes. Umaambag ang akusasyong ito sa pananaw 

na isyu ng pambansang seguridad ang pandemya. Higit pa dito, makikita na lahat ng 

nagbigay ng kritisismo sa tugon ng rehimen ay binansagang pasaway, mula sa mga 

tagapagtanggol ng karapatang pantao, aktibista, at maging mga healthcare workers na 

minsan niyang tinawag na mga bayani. Sa pagtanaw na sanhi ng paglala ng pandemya 

ang pasaway, nabibigyang-katwiran ang marahas na tugon ng rehimen upang supilin ang 

mga ito. 

Narito ang buod ng mga nabanggit na konseptwalisasyon at metapora 

(Talahanayan 1): 

Talahanayan 1 

Mga Conceptual Frame at Metapora ng Rehimeng Duterte sa Pandemya  

Mga Conceptual Frame Mga Conceptual Metaphor 

Makatwirang pamamaraan ang militarisasyon  

upang isalba ang lipunan 

 Ang Pilipinas ay nasa giyera 

 Esensyal ang pulis at militar sa tugon sa 

pandemya 

Kailangan ng mga radikal na hakbang upang puksain ang 

banta sa lipunan 

 Banta sa lipunan ang kaaway na virus 

 Banta sa lipunan ang mga pasaway 

Kinikilala ng schema na umusbong mula sa mga nabanggit na konseptwalisasyon 

ang sentralidad ng pasismo sa pamamalakad ng bansa. Tinatanaw ang pasismo— sa 

pamamaraan ng militarisasyon at panunupil— bilang esensyal na hakbang upang iligtas 

ang bansa sa mga itinuturing na bantang makasisira sa lipunan. Maihahalintulad ang 

giyera kontra COVID-19 sa mga naunang giyerang nilunsad ni Duterte. Mula rito, malinaw 

na mahihinuhang parte ang tugon sa pandemya ng mahaba at malawakang pamamasista 

ng rehimen sa lahat ng aspekto ng panlipunang pamumuhay.  
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Marcos, Duterte, Walang Pinag-iba 

Si Duterte— at hindi ang pinoproblema ng kanyang retorika— ang tunay na hamon 

sa bansa sa gitna ng rumaragasang pandemya. Nakita sa pananaliksik na ang wika ng 

pandemya ng rehimeng Duterte ay ang wika rin ng pasismo.  Ipinipilit ng rehimen na 

kailangan ng militarisasyon upang isalba ang lipunan. Nagdeklara si Duterte ng giyera 

kontra pandemya, kung saan mahalaga ang papel ng pulis at militar. Kaakibat nito, iginiit 

niya ring krusyal ang mga radikal na hakbang upang puksain ang mga banta sa lipunan: 

ang kaaway na virus at ang mga pasaway.  

Nakaaalarma ang mga konseptwalisasyon at metaporang nakapaloob sa retorika 

ng rehimen sapagkat ibig bigyang-katwiran nito ang mga polisiyang hindi makatwiran. 

Lumilikha ito ng mga krisis habang pinababayaan ang aktwal na krisis pangkalusugan. 

Mula sa mga ito, umuusbong ang schema na kinikilala ang sentralidad ng pasismo sa 

pamamalakad ng rehimeng Duterte sa bansa. 

Si Duterte ay isang pasista. Wala na dapat pagtatangkang itago ang katotohanang 

ito. Hindi ito ang oras upang magdalawang-isip pa kung angkop ba ang nasabing 

katawagan. Hindi sa panahon kung kailan parami nang parami ang ilegal na inaaresto at 

ikinukulong. Hindi sa panahon kung kailan patindi nang patindi ang panunupil ng rehimen 

sa lahat ng porma ng oposisyon. Hindi sa panahon kung saan walang habas ang pang-

aabuso sa ating karapatang pantao. 

Walang duda, si Duterte ay isang pasista. Hindi nakapagtatakang 

kinakasangkapan ni Duterte ang retorikang Marcosian, sapagkat wala siyang pinag-iba 

sa kanyang idolong si Marcos. De facto man ang kanyang batas militar, hindi ito 

nakabawas sa pagiging marahas at madugo ng kanyang administrasyon. Makikita si 

Marcos sa mga estratehiya ng rehimen, mula sa pagpapatahimik sa mga kritiko at 

malayang pamamahayag hanggang sa kagimbal-gimbal na pang-aabuso ng mga 

demokratikong karapatan. Sa katunayan, 2017 pa lamang ay nalampasan na ni Duterte 

ang rekord ni Marcos pagdating sa bilang ng mga pagpatay (Amnesty International, 

2017).  

Walang pinag-iba si Marcos at si Duterte. Pareho silang diktador, pasista, at banta 

sa demokrasya. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit pareho sila ng magiging 

kahihinatnan sa kamay ng masa. Hindi ito ang oras upang magdalawang-isip kung paano 

ikaklasipika si Duterte. Ito ang oras upang magsama-sama ang masang Pilipino upang 

muling magpatalsik ng isa pang diktador. 
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ABSTRAK 

 

 Ang “ina” ay isang salitang naglalaman ng iba’t ibang pagpapakahulugan. 

Madalas, ang tawag sa kanila ay “Ilaw ng Tahanan” sapagkat kaya nilang bigyang 

liwanag at kulay ang buhay ng isang pamilya. Iba-iba ang katangian ng mga ina sa 

mundo; idinidikta ng kanilang mga kilos ang kanilang mga sariling kultura. Kaya, ito ang 

naging inspirasyon ng pananaliksik upang silipin ang imahe ng mga inang Kapampangan 

sa pamamagitan ng pagsusuri sa piling bidyo ni “Indang Pacing”—isang karakter na binuo 

ni Jason Paul Laxamana na mapapanood sa Facebook habang ginagaya ang pagsasalita 

at pagkilos ng isang inang Kapampangan. Gamit ang kwalitatibong pag-aaral, sinuri ang 

nilalaman ng mga bidyo ni Indang Pacing at inilahad gamit ang deskriptibong pag-

aanalisa ng lahat ng bagay na nasuri at nakita tulad ng 1) sino at paano nabuo si Indang 

Pacing; 2) katangian ni Indang Pacing at ang kanyang pagtatanghal sa kulturang 

Kapampangan; at 3) ano ang mga suliraning kultural sa mga Kapampangan ang 

maaaring matalakay sa mga tema ng bidyo ni Indang Pacing. Ginamit ang ideyang “Thick 

Description” ni Clifford Geertz sa ilalim ng teoryang Visual Ethnography sa pag-aanalisa 

ng kultura at isyung panlipunan na makikita sa mga piniling teksto ng pag-aaral. 

 

Mga Susing Salita: Inang Kapampangan, Indang Pacing, Thick Description, Kulturang 

Kapampangan, Amanung Sisuan 

~~~ 

ABSTRACT 

 

“Mother” is a word that carries a lot of meaning. Most of the time, people tend to 

call them as “The Light of the Home” because they give hope and happiness to their 

family. Each mother has different characteristics; her actions are dictated by her culture. 

This serves as the inspiration of the research to look at the image of a Kapampangan 

mother through the analysis of selected videos of “Indang Pacing” – a character made by 

Jason Paul Laxamana who imitates the way of speaking and actions of a Kapampangan 



 Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 2                                                                                                                                          

27 
 

 

mother - which can be watched in Facebook. Through qualitative research, the researcher 

used content analysis on the videos of Indang Pacing and explained through descriptive 

analysis all the ideas gathered such as 1) who and how was Indang Pacing created,  2) 

characteristics of Indang Pacing and her presentation of Kapampangan culture; and 3) 

what cultural issues among Kapampangans can be discussed in the themes of Indang 

Pacing’s video. The idea of “Thick Description” by Clifford Geertz under the theory of 

Visual Ethnography was used in the analysis of cultural and social issues found in the 

selected texts of the study. 

 

Keywords: Kapampangan Mother, Indang Pacing, Thick Description, Kapampangan 

Culture, Amanung Sisuan 

~~~ 

 

Introduksyon 

 

Ayon sa pagpapakahulugang ibinigay ng diksyunaryong Oxford, ang “ina” ay isang 

taong may kakayahang magsilang ng panibagong buhay. Kung sisipatin ang depinisyong 

ito gamit ang lente ng siyensiya, makikita na ang pagiging ina ay laan lamang para sa 

kababaihan. Ang kakayahang magbuntis at magluwal ng bata mula sa sariling 

sinapupunan ay ilan lamang sa mga pundamental na batayan upang matawag na isang 

ina. Sa kabilang dako, ang pagiging isang ina ay itinuturing na pangmatagalan at 

pangwalang-hanggan. Ang ina ay maaaring maging tagapagprotekta, tagapagdisiplina, 

at kaibigan sa kanyang mga anak (Diranian, 2017). Maituturing na ang mga ina sa loob 

ng tahanan ay may malaking gampanin sa pagtataguyod ng kanilang pamilya. Sa 

katunayan, kinakaya ng ilang kababaihan na gampanan nang sabay ang pagiging ama 

at ina sa kanilang mga anak.  

 

 Dahil sa dami ng tao sa mundo, naging likas na ang pagkakaiba ng 

pagkakakilanlan ng iba’t ibang pangkat ng mga tao. Dito sumibol ang konsepto ng 

pagkakaiba-iba ng kultura ng bawat pangkat o lipi. Sa ganang mananaliksik, masasabi 

na may natatanging pagkakakilanlan ang mga Kapampangan kung pag-uusapan ang 

kanilang lugar, kultura, at kasaysayan—lalo na sa usaping pumapaksa sa imahen ng 

isang “ina”. Ang mga Kapampangan ay isa sa mga pinakamalaking pangkat etniko ng 

Pilipinas. Ang wika nila ang nagpapatingkad sa kanilang natatanging identidad at 

nagpapatibay sa kanilang ugnayan sa kanilang kapwa Kapampangan. Sa Pampanga 

kung saan namamalagi ang karamihan sa mga Kapampangan, may mayamang 

panitikang maaaring pag-aralan.  

 

 Amanung Sisuan ang iba pang katawagan sa wikang Kapampangan. Ito ay 

nangangahulugang “sinusong wika.”  Kabilang ang Amanung Sisuan sa pamilya ng mga 
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wikang Malayo-Polynesian.  Isa ang Kapampangan sa walong malalaking wika sa 

Pilipinas at ikinokonsiderang natatangi dahil sa pagiging tunog-kakaiba nito sa mga di 

Kapampangan. Sa kasalukuyan, bilang suporta sa pagpapayaman sa Amanung Sisuan, 

patuloy ang mga dalubwika ng Kapampangan sa pagtataguyod ng paglalathala ng mga 

tula at prosa na nakasulat sa wikang Kapampangan, awitin sa mga CDs, diksyunaryo, 

diyaryo, gayundin ang pag-aalok ng mga kurso sa mga lokal na kolehiyo, at programang 

panradyo at telebisyon (Ordonez, 2009). 

  

 Malaki rin ang naging impluwensiya ng relihiyon sa mga Kapampangan. 

Dominante ang relihiyong Romano Katoliko sa Pampanga. Kung papansinin ang mga 

itinuturing na high-class schools sa lugar, halos pinapatakbo ang mga ito ng mga Romano 

Katoliko. Kahit pa nasabing relihiyoso ang karamihan sa mga Kapampangan, hindi pa rin 

maililingid ang katotohanan na sila ay bukas din sa mga usaping sekswal. Nabanggit ni 

Dizon (2003) sa kanyang artikulo na Folk Erotica Among Kapampangan, mahilig ang mga 

Kapampangan sa paglikha ng mga salita at pahayag sa kanilang wika na may double 

meaning tulad ng mani (peanut, pero para sa kanila ay vagina), balasenas (eggplant, 

pero para sa kanila ay penis), at kaluban (dagger sheath, pero para sa kanila ay vulva). 

Bulgar din ang ilan sa kanilang mga awitin—madalas na naglalarawan sa mga sekswal 

na paksa. Mahilig ang mga Kapampangan sa pakikinig sa mga awiting nabanggit dala ng 

kaaliwang naibibigay nito sa kanila. 

 

 Kung pag-uusapan naman ang imahen ng mga inang Kapampangan, masasabi 

na may pagkakaiba ang mga ito sa ibang inang Pilipino sa bansa. Kaya naman, iisa-

isahin sa pag-aaral na ito ang ilang katangian ng mga inang Kapampangan batay sa 

karanasan mismo ng mananaliksik bilang isang Kapampangan na sinusuportahan ng 

ilang pag-aaral na nailimbag sa lugar. Nabanggit na sa mga naunang talata na relihiyoso 

ang mga Kapampangan kaya’t makikita sa Pampanga ang mga malaki at 

makasaysayang Simbahang Katoliko.  Malapit ang mga inang Kapampangan sa 

pagrorosaryo at pagdarasal sa Birheng Maria. Ang mga lolang Kapampangan kadalasan 

ang nangunguna sa mga prusisyon at pagnonobena sa mga bara-barangay. Saksi ang 

mananaliksik sa mga dasal na nakalimbag sa Kapampangan na saulado ng mga inang 

Kapampangan. Malalim ang ginagamit na mga salita kaya’t may ilang kabataang 

Kapampangan sa kasalukuyan na hindi na gaanong nakasusunod sa pagdarasal dahil 

sa hindi na nila nauunawaan ang kahulugan ng mga dasal sa Kapampangan.  

 

Isa pang imahe ng pagiging inang Kapampangan ang pagiging plain housewife. 

Karamihan sa mga inang Kapampangan ay umaasa lamang sa trabaho ng kanilang mga 

asawa upang matustusan ang kanilang pangangailangan sa loob ng pamilya. Makikita 

na ang mga inang Kapampangan ay nagtatayo ng sari-sari store sa harap ng kanilang 

mga bahay upang makatulong kahit papaano sa kanilang mga asawang nagtatrabaho 
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(Andres, 2003). Mahusay sa pagbabadyet  ang mga inang Kapampangan. Sila madalas 

ang kasama ng kanilang mga anak sa bahay kaya kabisado na nila ang wastong paraan 

kung paano gagastahin ang kanilang pera. Makikita ang karamihan sa mga inang 

Kapampangan na laman ng mga tiyangge dahil nagtitipid sa pamimili ng pagkain at mga 

gamit sa bahay. Hindi rin nagpapahuli ang mga inang Kapampangan sa pananamit at 

pagpapaganda. Hindi nila pinababayaan ang kanilang itsura. Hindi sila lalabas ng bahay 

nang hindi nakaayos sapagkat hindi sila sanay na mapag-iwanan sa mukha at porma 

tuwing sila ay nakikihalubilo sa iba. 

 

Mainitin ang ulo ng mga inang Kapampangan lalo na tuwing nakikita ang kanilang 

mga anak na pahiga-higa lamang sa kanilang tahanan habang sila ay pagod na pagod 

sa mga gawaing bahay. Dito sila binansagang bungangera ng tahanan dahil sa walang 

pagdadalawang-isip na paglalabas ng kanilang mga saloobin sa kanilang mga anak sa 

paraang panenermon. 

 

Palamura din ang mga inang Kapampangan. Masaya man o galit, hindi 

namamalayan na nagiging parte na ng kanilang ekspresyon ang pagmumura o 

pagbubulalas ng mga bulgar na salita. Madalas, napagkakamalan na palaging nakikipag-

away ang mga inang Kapampangan dala ng kanilang malakas na boses tuwing 

nakikipag-usap. Ito ay dahil wala silang takot na maipakita sa kanilang kausap ang tunay 

at kasalukuyan nilang nararamdaman. Natural na sa kanila ang pagkakaroon ng malakas 

na boses tuwing nakikipagkuwentuhan. Ninanamnam nila ang bawat sandali ng 

pakikipagkwentuhan sa kanilang mga kausap. Hindi mabubuo ang imahe ng inang 

Kapampangan kung hindi mababanggit ang husay ng mga ito sa pagluluto. Mataas ang 

pamantayan nila sa kanilang mga kinakain at niluluto. Natatangi ang husay ng mga ito sa 

kusina. Ito na rin marahil ang dahilan kung bakit tinatawag na Culinary Capital ng Pilipinas 

ang Pampanga.  

 

Mula sa mga obserbasyong ito tungkol sa mga inang Kapampangan, 

mauunawaan ang pagiging relatable sa mga manonood ng mga bidyong pinagbibidahan 

ni Indang Pacing. Magagamit din ang mga nailahad na ideya sa pagpapakilala ng kultura 

at pagkakakilanlan ng mga Kapampangan batay sa kanilang kasaysayan na siyang 

magiging gabay sa pagtalunton sa naging inspirasyon ni Jason Paul Laxamana sa 

pagbuo ng mga temang itinatanghal bilang si Indang Pacing. 

 

Ang Metodolohiya, Suliranin, at Saklaw ng Pag-aaral 

 

 Ito ay isang kwalitatibong pag-aaral kung saan sinuri ang nilalaman ng mga bidyo 

ni Indang Pacing at inilahad gamit ang deskriptibong pag-aanalisa ng lahat ng tema at 

katangiang nakita. Ginamit ang ideyang Thick Description ni Clifford Geertz sa ilalim ng 
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teoryang Visual Ethnography sa pag-aanalisa ng kulturang itinatanghal ni Indang Pacing. 

“Thick Description” is a qualitative research tool for ethnographers engaged in participant 

observation research (Geertz, 1973). Ipinakita ni Geertz na ang sumusunod na bagay 

ang dapat bigyang tuon tuwing nagsusuri ng bidyo gamit ang “Thick Description”: 1) It 

gives the context of an act; 2) it states the intentions and the meanings that organize the 

actions; 3) it traces the evolution and development of the act; at 4) it presents the action 

as a text that can be interpreted. 

 

 Tinalakay ni Kharel (2015) sa kanyang artikulong pinamagatang Visual 

Ethnography, Thick Description and Cultural Representation, masusuri at makikita ang 

ideya ni Geertz sa Thick Description sa pamamagitan ng mga larawan, kilos, o mga 

pangyayaring nagpapakita ng kahulugan. Ang kaalaman ng mananaliksik bilang isang 

Kapampangan ay makatutulong sa pagbuo ng mga paliwanag ukol sa nilalaman ng mga 

susuriing bidyo sa kasalukuyang pag-aaral. Magiging intrumento ang mga hakbanging 

makikita sa Thick Description sa pagpapalutang sa nilalaman ng mga napiling teksto. Sa 

pag-aaral na ito, gamit ang ideyang Thick Description ni Geertz, ipakikita ang 1) sino at 

paano nabuo si Indang Pacing; 2) katangian ni Indang Pacing at ang kanyang 

pagtatanghal sa kulturang Kapampangan; at 3) ano ang mga suliraning kultural sa mga 

Kapampangan na maaaring matalakay sa mga tema ng bidyo ni Indang Pacing. 

 

 Para sa saklaw at delimitasyon ng pag-aaral, sa pamamagitan ng purposive 

sampling, tanging limang videos lamang ni Indang Pacing na nai-upload noong Hulyo  

2019 na may iba’t ibang tema at may pinakamaraming reaksyon sa Facebook ang sinuri. 

Napili ng mananaliksik ang mga bidyo sa panahong nabanggit sapagkat dito makikita ang 

peak ng pagkahumaling ng mga netizen sa mga bidyo ni Indang Pacing. Ipinapalagay ng 

mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral na malaki ang maitutulong ng dami ng mga 

reactions sa mga bidyong napili sa pagbibigay ng komprehensibong analisis sa mga 

teksto ng pag-aaral. Sa pamamagitan ng mga nasabing reaksyon sa mga naturang post, 

maitutulay ang danas ng mga Kapampangan at matutukoy kung paano naging relatable 

sa kanila ang mga bidyong kanilang napanonood. Nakipanayam din ang mananaliksik sa 

taong lumikha kay Indang Pacing na si Jason Paul Laxamana para sa pagbibigay-linaw 

sa kung paano nabuo si Indang Pacing at kung ano-ano ang mga isyung panlipunang 

kanyang tinutugunan sa kasalukuyang buhay ng mga Kapampangan. 

 

Ang Pagkilala sa Kasaysayan ni Indang Pacing  

 

Si Indang Pacing ay isang karakter na mapanonood sa Facebook na nilikha ni 

Jason Paul Laxamana. Mula sa salitang inda sa Kapampangan na katumbas ng salitang 

nanay sa Tagalog, nabuo ang karakter ng isang inang Kapampangan na kilala ng marami 

ngayon bilang Indang Pacing. Kinahumalingan ng mga netizen na Kapampangan ang 
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iba’t ibang bidyo ni Indang Pacing tungkol sa pang-araw-araw niyang buhay bilang isang 

inang Kapampangan.  

 

Si Jason Paul Laxamana ang utak sa likod ng pagiging tanyag ni Indang Pacing 

sa mga Kapampangan. Si Jason Paul Laxamana ay isang direktor, manunulat, at 

tagapagsulong ng kulturang Kapampangan. Siya ay nagtapos ng B.A in Broadcast 

Communication bilang iskolar sa University of the Philippines – Diliman. Ayon kay 

Limlingan (2019), sa kanyang artikulo tungkol kay Laxamana na nailathala sa SunStar 

Pampanga, maganda ang mga idinedereheng pelikula ni Laxamana dahil sa mga timely 

plots at mga aktor na nabibilang sa henerasyon ng mga millennials. Naipakikita ni 

Laxamana ang pagmamahal sa lugar na kanyang pinagmulan – Pampanga, sa 

pamamagitan ng pagbibida ng iba’t ibang destinasyong makikita rito gaya na lamang ng 

Arayat, Magalang, Angeles City, at City of San Fernando sa kanyang mga nabubuong 

pelikula. Ilan sa ginawa niyang mga pelikula ay Astro Mayabang, Just a Stranger, 100 

Tula Para Kay Stella, at Ang Henerasyong Sumuko sa Love. 

 

 Bilang Kapampangan, natuklasan ni Laxamana na bago pa man dumating ang 

mga Kastila, may sarili nang paraan ng pagsulat ang mga Kapampangan na tinawag na 

Kulitan na may pagkakahawig sa ilang Asyanong paraan ng pagsulat tulad ng Brahmic 

at Chinese (Ordonez, 2009). Mula sa mga nabanggit na pagkakakilanlan ni Laxamana, 

ang pagkakalikha niya kay Indang Pacing ay maituturing din na isa sa kanyang mga 

natatanging sining. Gamit ang snapchat lens ng isang ina, ibinibidyo niya ang sarili 

habang nagsasalita at umaastang isang inang Kapampangan. 

 

Ayon kay Laxamana, ganito ang naging pagsisimula ni Indang Pacing: “In-explore 

ko lang ang Snapchat filters nung isang gabing may insomnia ako. English pa ang 

ginagawa ko nun. Tapos tinry ko din ang Kapampangan. Tumaas ang following, pero 

wala pang Pacing nun. Nung ginawa ko ung “Kapampangan mother vs anak a magaral 

international school,” dun nagsimulang dumami ang followers, kaya sya na ang palagi 

kong ginagawa. Pumutok nang sobra simula nung Lion King review ni Pacing. Nung 

sobrang nag-viral na, saka ko lang pinangalanan.” Batay sa paliwanag ni Laxamana, hindi 

sinasadya ang pagkakatuklas niya kay Indang Pacing. Ang mga reaksyon at komento ng 

mga netizen ang nagkumbinse sa kanya na magpatuloy sa pagbuo ng mga bidyo na 

pumapaksa sa buhay ng mga inang Kapampangan gamit ang karakter ni Indang Pacing. 

 

Di naglaon, naging laman ng mga rehiyonal na balita ang pagsikat ni Jason Paul 

Laxamana sa pagkakabuo niya kay Indang Pacing. Lumobo ang bilang ng mga followers 

na tuwang-tuwa sa mga aksyong ipinapamalas ni Indang Pacing. Hindi maililingid na bata 

man o matanda ay nahuhumaling sa mga simpleng bidyo na ini-a-upload ni Laxamana 

sa kanyang Facebook bilang si Indang Pacing—na sadyang nakapaghahatid ng saya sa 
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maraming Kapampangan dala ng mga relatable scenario sa naiuugnay nila sa kani-

kanilang mga buhay (makikita sa Talahanayan 1). Batay sa mga nabanggit, masasabi 

ng mananaliksik na ang ugnayan ng danas at konteksto ng mga Kapampangan sa 

nilalaman ng mga bidyo ni Indang Pacing ang nagsilbing daan tungo sa pagbubukas ng 

diskursong umiinog sa pagkakaroon ng natatanging pagkakakilanlan ng mga inang 

Kapampangan. 

 

Talahanayan 1  

Ang Katangian at Pagtatanghal ni Indang Pacing sa Kulturang Kapampangan 

 

Pamagat 

Katangiang Ipinakita 

Bilang Isang Inang 

Kapampangan 

Famous Line na Maririnig sa Video 

na Relatable para sa Mga 

Manonood na Kapampangan 

Salin sa Filipino 

Kapampangan 

mother finally 

confronts 

backstabbing 

kumare 

palamura 

palaban 

palautos 

“mamulang…” 

 

“taknaydumo, ot panyabyan mung 

makatak ku?” 

 

“pa-load me sagli iti ketang kantu…” 

“baliw…” 

 

“taknaydamo (mura sa Kapampangan), 

bakit mo pinagsasabing bungangera ako?” 

 

“pa-load mo nga sandali ito sa kanto…” 

Kapampangan 

mother eats food 

at the fiesta 

maarte sa pagkain 

“Gigi, put down you phone first, 

seselpon kang seselpon!” 

 

“Robert, bawan mu na ing asado, ot 

makanyan? 

“Gigi, bitawan mo muna nga yung 

cellphone mo, cellphone ka nang 

cellphone!” 

 

“Robert, amuyin mo nga ang asado, bakit 

ganyan?” 

Kapampangan 

mother vs. poor 

internet 

connection 

mainitin ang ulo 

“daramdaman muko? Nanu nang 

oras ken?” 

 

 

“patse magsalita ku, eka makiagnan 

banta katang mikaintindi” 

 

“Ay jusko mengaklak ya!” 

 

 

“naririnig mo ba ako? Anong oras na 

riyan? 

 

“Kapag nagsasalita ako, huwag kang 

sumasabay para magkaintindihan tayo” 

 

“Hay, Diyos ko, nabingi siya!” 
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“buri keng lasakan ing kompyuter 

ayti, manggiligit ku!” 

 

“Gusto kong sirain ang computer na ito, 

nanggigigil ako!” 

It takes 30-60 

minutes for a 

Kapampangan 

mother to say 

goodbye and 

actually leave 

kumare’s house 

tsismosa 

palasigaw 

“o pakananu mars, magpauna naku 

ne? deng anak ku magbusit nala…” 

 

“…ay sagli aliwa ku salabat…” 

 

“o ayan na!” 

 

“apansinan ko reng tingga mu, 

kasanting da! Non mo seli? Kamal 

da ata? 

“o paano mars, mauuna na ako, ha? Ang 

mga anak ko ay nagbubwisit na..” 

 

“…ay teka, maiba ako…” 

 

“o nandiyan na!” 

 

“napansin ko ang mga hikaw mo, ang 

ganda! Saan mo nabili? Mahal ata? 

 

Kapampangan 

mother protects 

the image of the 

family 

hospitable 

malinis sa bahay 

“… ay kagulgulan pamo keni, oy 

Millet mamalis ka sagli keni nang 

karinat…” 

 

“O keni malawus kayu, lakwan yu 

nalamu reng sapatus yu ken” 

“… hay marumi pa man dito, hoy Millet 

magwalis ka nga sandali dito ang dumi…” 

 

 

“O dito, pasok kayo, iwan niyo na lang 

mga sapatos niyo riyan" 

Note. Binuo batay sa sariling pagsusuri ng may-akda. 
 

Kung papansinin ang mga famous line na makikita sa ikatlong kolum ng 

Talahanayan 1 at titingnan ang salin nito sa Filipino, masasalamin kaagad ang imahe ng 

isang inang Kapampangan. Tahasang ipinakita ni Indang Pacing gamit ang Facebook 

ang tunay na katangian, kilos, at pananalita ng mga inang Kapampangan. Nabanggit sa 

ideya ng Thick Description na ang sinusuring teksto ay marapat na nagpapakita ng 

konteksto ng isang kilos. Sa ganang mananaliksik, maliwanag na naipakita ni Indang 

Pacing sa mga bidyo ang kahulugan ng kanyang mga kilos kung sisipatin ang mga ito sa 

lenteng Kapampangan. Ang pagiging natural niya sa pagbigkas ng mga ekspresyong 

likas na sa mga Kapampangan ang isa sa mga naging dahilan kung bakit kinahumalingan 

nang husto ng mga Kapampangan ang kanyang mga bidyo. Sa pagtatanghal ni Indang 

Pacing ng mga salitang madalas na naririnig ng mga Kapampangan sa kanilang mga ina 

ang siyang naging daan upang labis-labis silang mawili sa panonood. Makikita rin na 

magkakaroon ng kahirapan para sa mga tagalabas na maunawaan ang konteksto ng 
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mga bidyo ni Indang Pacing, ngunit para sa mga Kapampangan, ang mga napapanood 

nilang bidyo ay likas na sa kanilang kultura at sadyang sinasalamin ang kanilang pang-

araw-araw na pamumuhay. 

Para sa analisis, makikita sa talahanayan 1 ang iba’t ibang katangian ng isang 

inang Kapampangan na lumabas sa mga sinuring bidyo ni Indang Pacing. Nariyan na 

ang pagiging 1) palamura; 2) palaban; 3) palautos; 4) maarte sa pagkain; 5) mainitin ang 

ulo; 6) tsismosa; 7) palasigaw; 8) hospitable; at 9) malinis sa bahay. Binubuo ng mga 

nabanggit na katangian ang imahe ng isang inang Kapampangan. Nangibabaw ang 

pagiging matapang, palaban, mainitin ang ulo, at palasigaw ng mga inang Kapampangan 

sa ginawang pagsusuri kung saan madalas na makikita ang mga nabanggit na katangian 

sa mga inang Kapampangan tuwing kausap nila ang kanilang mga anak. Kaya 

nababansagang “magagalitin” ang mga inang Kapampangan ay dahil kaagad-agad 

nilang nailalabas ang kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng panenermon o 

“pagputak” sa bahay. Sinusuportahan ang ideyang ito ng vlog ni Carlo Cabi (2019) na 

pinamagatang Things About Kapampangan Moms, kung saan ipinakita ang mga famous 

line na sumusuporta sa pagiging magagalitin ng mga inang Kapampangan tuwing kausap 

nila ang kanilang mga anak gaya ng ipinakikita sa Talahanayan 2.  
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Talahanayan 2 

Famous Line ng mga Inang Kapampangan Tuwing Galit Ayon Kay Cabi (2019) 

 

Mga Pangyayaring Nag-uudyok sa 

Kanila Para Magalit 
Famous Line ng Inang Kapampangan Salin sa Filipino  

Kapag nagpatulong ang anak sa kanyang 

ina sa paghahanap ng kanyang 

nawawalang gamit sa bahay… 

“Potang yakung menakit ken lawen mu 

man. Ika kasi ing panintun mu, ing 

asbuk mu! Alwa reng mata mu!” 

“Kapag ako nakakita diyan, tignan mo 

man. Ikaw kasi pinanghahanap mo 

bunganga mo! Hindi iyang mga mata 

mo!” 

Kapag aalis ang anak sa bahay at 

pupunta sa kanyang kaibigan… 

“Nokarin nan aka na naman munta? 

Eka bisa keta naka mung kaluguran 

mo? Dalan mo no reng malan mu!” 

“Saan ka na naman pupunta? Ayaw mo 

doon ka na lang sa kaibigan mo tumira? 

Dalhin mo na lahat ng damit mo!” 

Kapag ipinaalala ng anak ang perang 

hiniram sa kanya ng ina… 

“Nang utang?! Pota buri mu lista ko 

ngan deng egana-ganang ginastus ku 

manibat anyang penganak daka, 

pegaral daka, kakanan mu aldo-aldo?!” 

“Anong utang?! Baka gusto mo ilista ko 

lahat ng ginastos ko sa iyo simula nang 

ipinanganak kita, pinag-aral kita, pati 

mga kinakain mo sa araw-araw?!” 

Kapag na-late sa pag-uwi ang anak… 

“Ot ngeni ka pa na? Nokarin ka 

menibat? Nanu naka na namang oras 

minuli? Emu talaga balu ing 

pigaganakan…” 

“Bakit ngayon ka lang? Saan ka galing? 

Anong oras ka na naman umuwi? Hindi 

mo talaga alam na nag-aalala kami…” 

Kapag nakisuyo ang anak sa ina na gawin 

ang isang bagay… 

“Inawus muku pang ima! Bisa ka palit 

tanamo? Yaku namung anak, ika nang 

ima!” 

“Tinawag mo pa akong ina! Gusto mo 

palit na lang tayo? Ako na lang ang 

anak, ikaw na lang ang ina!” 

Kapag nakita ng ina na walang ginagawa 

ang mga anak sa mga gawaing bahay… 

“Kapagal ku na, yaku na ngan gagalo 

king bale ayti! Balayu galang menikwa 

kayung katulong?!” 

“Pagod na ako, ako na lahat ang 

kumikilos sa bahay na ito! Akala niyo ba 

nakakuha kayo ng katulong?!” 

Note. Binuo batay sa sariling pagsusuri ng may-akda. 

Nasanay na ang karamihan sa mga anak sa pagiging magagalitin ng kanilang mga 

ina. Batay sa karanasan ng mananaliksik, ang lahat ng linyang ito tuwing galit ang mga 

inang Kapampangan ay pawang bunga lang din ng paglalambing at pagmamahal. 

Mapagtatanto na kahit nakakapit na sa kultura at pagkakakilanlan ng mga inang 

Kapampangan ang pagiging magagalitin, hindi pa rin maililingid ang paging maalaga at 

maasikaso nila sa pamilya. 

Suliraning Kultural ng mga Kapampangan: Pagsipat Gamit ang Tema ng mga Bidyo 

ni Indang Pacing 

 Ayon kay Ordonez (2009), “Modernization’s first casualty has been the native 

Kapampangan language, the Amanung Sisuan, spoken by over 2 million people.” 
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Malinaw na ang pangunahing isyung kinahaharap ng mga Kapampangan ay ang unti-unti 

pagkamatay ng Amanung Sisuan na dala ng modernisasyon sa kanilang lugar. May 

malaking bahagi ang wikang ito sa kulturang Kapampangan. Ang kultura ay nagiging 

bahagi ng indibidwal na pag-unawa ng tao sa kanyang sarili at kung paano siya tutugon 

sa kahingian ng lipunan. Binigyang diin na ang kultura ay maaaring masalamin sa lifestyle 

o pang-araw-araw na ginagawa ng tao (Lustig, 2013). Sa madaling salita, kung tuluyang 

mawawala ang Amanung Sisuan, malaking parte sa identidad ng mga Kapampangan 

ang maaari ding maglaho. 

 

 Malaki ang hamon sa kasalukuyan ng pagpapayaman sa wikang Kapampangan. 

Sa mga nabanggit, makikita ang laki ng potensyal ng pag-aaral kay Indang Pacing bilang 

isang tekstong naglalarawan sa isang inang Kapampangan—sa pagbuo ng mga 

makabagong paraan sa pagsusulong sa paggamit ng wikang Kapampangan at 

pangangalaga sa mga natatanging kultura at identidad ng nasabing pangkat gamit ang 

teknolohiya—partikular na lamang sa social media. Dahil sa pagiging viral ng mga bidyo 

ni Indang Pacing, magagamit sa pag-aaral ang kanyang estratehiya na pumukaw sa 

atensyon ng maraming Kapampangan tungo sa muling pagpapasigla sa Amanung 

Sisuan. 

Winika ni Jason Paul Laxamana sa panayam sa mananaliksik na si Indang Pacing 

ay ang representasyon ng isang inang Kapampangan. “Siya ang ating mga nanay, lola, 

at tita na Kapampangan. Bukod sa pagiging makulay ng kanilang personalidad, na 

pamilyar sa mga Kapampangan kaya natutuwa sila, sila at ang kanilang “malalim” daw 

na pagsasalita ng Kapampangan ang nagsisilbing paalala sa bagong henerasyon ng mga 

Kapampangan kung gaano kabilis at katotoo ang unti-unti nilang pagiging mangmang at 

“alienated” sa sarili nilang inang wika.” Makikita na kinagigiliwan si Indang Pacing dahil 

sa mga relatable dialogue nito bilang isang inang Kapampangan. Isang bagay na 

maaaring magpakita ng suliranin sa kulturang Kapampangan, ang malimit na paggamit 

ngayon sa Amanung Sisuan. Madalas, naririnig na lamang ang mga diyalogong ito sa 

matatanda at hindi na nabibigkas ng mga bata kaya ganoon na lamang ang 

pagkamangha ng mga Kapampangan sa mga bidyo ni Indang Pacing habang nagsasalita 

ng malalalim na salitang Kapampangan. 

 Tingnan ngayon sa Talahanayan 3 ang mga nasuring kadalasang tema sa mga 

bidyo ni Indang Pacing. 
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Talahanayan 3 

Ang Tema ng mga Bidyo na Indang Pacing 

 

Pamagat Tema ng Video 

Kapampangan mother finally confronts backstabbing 

kumare 

Komprontasyon o pakikipag-away ng isang inang 

Kapampangan sa isang kakilala dahil sa ikinalat na 

tsismis tungkol sa kaniya 

Kapampangan mother eats food at the fiesta 
Ang reaksyon ng isang inang Kapampangan tuwing 

nakatitikim ng hindi kasarapang pagkain 

Kapampangan mother vs. poor internet connection 
Ang pagiging magagalitin at kawalan ng pasensya ng 

isang inang Kapampangan sa paggamit ng gadget 

It takes 30-60 minutes for a Kapampangan mother to 

say goodbye and actually leave kumare’s house 

Ang pagkakahilig ng mga inang Kapampangan sa 

pakikipagkuwentuhan sa kanilang mga kaibigan 

Kapampangan mother protects the image of the 

family 

Ang pagiging hospitable ng isang inang Kapampangan 

kung saan ayaw niyang may masasabing pangit ang 

mga bisita sa kanilang bahay 

Note. Binuo batay sa sariling pagsusuri ng may-akda. 

 Mapapansin sa mga tema ng mga bidyo ni Indang Pacing na ginagaya nito ang 

mga aktwal na pangyayari sa buhay ng mga inang Kapampangan. Kung susuriin ang 

estratehiyang ginamit ni Laxamana sa pagpili ng mga temang makikita sa mga bidyo ni 

Indang Pacing, masasabing epektibo ito sapagkat kinagat ito ng masang Kapampangan 

dahil nagdadala ito ng aliw sa mga manonood sa pamamagitan ng pagbibida ng ugali at 

kilos ng mga inang Kapampangan. Kung babalikan ang Thick Description ni Geertz na 

nagsasabing ang sinusuring kultural na bidyo ay marapat na nagpapahayag ng intensyon 

at layunin kung bakit ginagawa ang mga aksyon, masasabi na si Indang Pacing bilang 

tekstong kultural ay hindi direktang nagwiwika sa mga manonood ng kanyang tunay na 

layon. Bagkus, makikita lamang ang halaga ng mga bidyo kapag pinagsama-sama na 

ang mga tema nito na bumubuo sa imahe ng kulturang Kapampangan. Hindi man 

direktang nasasabi ni Laxamana sa pamamagitan ni Indang Pacing sa mga manonood 

na muli nilang dapat pasiglahin ang paggamit sa Amanung Sisuan, sa pamamagitan 

naman ng pagtatanghal nito sa mga aksyon, kaugalian, at matatandang salitang 

Kapampangan, maayos pa ring naitatawid ang kanyang hangarin na muling mapasigla 

ang paggamit sa Amanung Sisuan. 

 

 Ang patuloy na pakikibaka ni Jason Paul Laxamana sa pagtataguyod ng wikang 

Kapampangan ay isa sa mga natatanging gawain na marapat suportahan at alayan ng 

oras. Dahil sa katotohanang ang kultura ay kakambal ng wika, ang pagkamatay ng wika 

ay maaaring maging daan sa pagkabura ng identidad ng isang partikular na pangkat ng 
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tao. Ang patuloy na pagpapaalala ni Indang Pacing sa kanyang mga manonood na may 

natatangi at makulay na kultura at wika ang mga Kapampangan ay isa sa mga dahilan 

kung bakit kailangang magpatuloy ang kasalukuyang henerasyon sa pagpapatibay at 

pangangalaga ng kanilang mga angking wika at kultura. 

 

Kongklusyon 

 

 Ang naging pagpapakilala kay Indang Pacing at sa taong bumuo sa kanya na si 

Jason Paul Laxamana ay maaaring maging panimula sa pagbuo ng iba’t ibang 

plataporma tungkol sa pagpapasigla ng kultura at wika ng iba’t ibang pangkat ng tao 

gamit ang teknolohiya—partikular na lamang ng social media. Ang pagiging malapit ng 

ina sa puso ng maraming tao ang naging tulay upang tangkilikin ng maraming 

Kapampangan ang mga bidyo ni Indang Pacing. Malaki ang naging ambag ng mga salita 

sa pag-unlad ng kilos ni Indang Pacing, kung sa pagsisimula ay nakilala lamang siya 

bilang isang simpleng ina, di naglaon ay naging kinatawan na siya ng panawagang muling 

pasiglahin at pag-aralan ang kultura at wika ng mga Kapampangan. 

 

 Sa pag-aaral naman sa mga aksyon ni Indang Pacing bilang tekstong maaaring 

bigyang kahulugan, maliwanag na makikilala ang katangian at pag-uugali ng mga inang 

Kapampangan. Pinatutunayan lamang nito na ang mga aksyong kasalukuyang 

ipinapamalas ng mga inang Kapampangan ay hinubog ng kontekstong bunga ng 

kulturang kanilang kinabibilangan at tanging mga taong pasok sa loob ng kultura ang  

makauunawa nang lubos sa kalikasan ng mga ito. Maaaring makadagdag ang mga 

resultang natamo sa pagpapayaman ng pag-aaral sa Araling Filipino sapagkat 

nakatutulong itong maipaliwanag ang identidad ng mga Kapampangan partikular na 

lamang ng imahe ng isang inang Kapampangan—na sinasabing may natatanging 

pagkakakilanlan na masasalamin sa kanilang pagsasalita at pagkilos.  

 

 Bilang rekomendasyon ng pag-aaral, ang pagsasagawa ng mga panunuri sa mga 

tekstong kultural gaya ng pag-aaral kay Indang Pacing ay maaaring maging panimula sa 

mas malalim na pagtuklas at pagkilala sa identidad ng iba’t ibang pangkat na 

matatagpuan sa bansa. Makatutulong ang mga pag-aaral gaya nito sa pagbuo ng 

komprehensibong paglalarawan sa imaheng Pilipino. 

 

Maaaring magsilbing intrumento ang kasalukuyang pag-aaral sa paghimok sa iba 

pang mananaliksik na aralin at suriin ang gamit ng social media bilang materyal o teksto 

sa pagkilala sa identidad ng mga espesipikong lupon ng tao. Sa pamamagitan ng 

pinagsama-samang resulta ng panunuri, inaasahang makabubuo ang mga iskolar ng 

mga tiyak na hakbangin sa pagbuo ng mga solusyon sa mga usaping sangkot ang wika 

at kultura. 
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Apendiks: 

Link sa Mga Sinuring Video 

 

Pamagat Link 

Kapampangan mother finally confronts 
backstabbing kumare 

https://www.facebook.com/jaslax/videos/1015
6525621533063 

Kapampangan mother eats food at the fiesta 
https://www.facebook.com/jaslax/videos/1015

6518462488063 

Kapampangan mother vs. poor internet 
connection 

https://www.facebook.com/jaslax/videos/1015
6497339383063 

It takes 30-60 minutes for a Kapampangan 
mother to say goodbye and actually leave 

kumare’s house 

https://www.facebook.com/jaslax/videos/1015
6507751343063 

Kapampangan mother protects the image of 
the family 

https://www.facebook.com/jaslax/videos/1015
6506296863063 

https://www.youtube.com/watch?v=A6MG9Cze4Oo
https://www.hellomotherhood.com/article/536701-the-meaning-of-being-a-mother/s
https://web.mit.edu/allanmc/www/geertz.pdf
https://www.sunstar.com.ph/article/1820193
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ABSTRAK 

 

Ilang oras matapos kumalat sa social media ang nakunang video ng pamamaril ng 

isang pulis sa mag-inang sibilyan sa Paniqui, Tarlac limang araw bago ang Pasko 2020, 

isang TikTok video ang lumabas tampok ang panggagaya sa ilang tagpo mula sa 

karumal-dumal na pagpaslang bilang materyal ng komedya. Pangunahing interes ng 

kasalukuyang proyekto ang pagbasa sa ganitong parodiya ng dahas sa panahon ng 

pandemya sa ilalim ng administrayong Duterte upang maunawaan ang potensyal ng 

halakhak bilang kasangkapan sa normalisasyon at reproduksyon ng mga ideolohiyang 

nakahilig sa pagpapanatili ng kultura ng karahasan sa bansa. Nakatuntong ang papel sa 

lokal na adaptasyon ng karnabal nina Dimzon at Barrios (2020) at sa pagbansag ni Rafael 

(2019) kay Duterte bilang “sovereign trickster“ para talakayin ang konsepto ng 

pinahintulutang pamumusong bilang pantukoy sa pag-iral ng mga panunudyong 

maihahalintulad sa retorika ng transgresyon ng pinunong pusong. May ambag ang 

ganitong pagsusuri sa usapin ng pagtawa bilang pagdistansya at sa negatibong etika ng 

halakhak. 

 

Mga Susing Salita: parodiya ng karahasan, pinahintulutang pamumusong, pagtawa 

bilang pagdistansya, negatibong etika ng halakhak, Tiktok, katatawanan sa internet 

 

~~~ 

ABSTRACT 

 

 A few hours after the video of a policeman shooting a mother and her son in 

Paniqui, Tarlac a few days before Christmas 2020 had gone viral on social media, a Tiktok 

video rendering some scenes from the vicious killing as comedic material appeared 

online. The principal interest of the current project is to read this parody of violence during 

the pandemic under the Duterte administration to understand the potential of humor as 
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an instrument  of the normalization and reproduction of ideologies bent on maintaining 

the culture of impunity in the country. The paper is grounded on Dimzon and Barrios’ 

(2020) local adaptation of carnival and Rafael’s (2019) designation of Duterte as the 

“sovereign trickster” to discuss the concept of “permitted pamumusong” as an identifier 

of the existence of parodies akin to the rhetoric of transgression of the chief trickster. 

Such an analysis makes a contribution to the discussion of laughter as distancing and the 

negative ethics of humor.  

 

Keywords: parody of violence, permitted pamumusong, laughter as distancing, negative 

ethics of humor, Tiktok, online humor 

~~~ 

Halakhak, Parodiya, at Pusong 

Inilathala ng UP Press noong 2017 ang Halakhak: National Humor in Philippine 

Popular Cultural Forms ni Maria Rhodora Ancheta na inari ang pinakaunang tangka sa 

pagbibigay ng pormal na depinisyon ng Filipino humor. Ang pagtawa ng mga Pilipino,  ani 

Ancheta, ay subersibong tugon sa naghaharing mapaniil na kultura na nagpapakita ng 

alyansa sa kadalasa’y maprinsipsyo ngunit walang-kapangyarihang mga karakter ng 

katatawanan, karamihan dito, kung di lahat, ay sumisimbolo sa mga Pilipino o sa 

Pilipinas. Matingkad na katangian ng Pilipino, kung gayon, ang pagtawa o pagbuo ng 

halakhak.  

Mahalagang mabanggit na ang mga tekstong binasa ni Ancheta ay 

nalikha/naisapubliko noong ika-20 siglo. Itinuring niyang “popular” ang mga ito batay sa 

depinisyon ng termino na isinulat ni David Chaney:  

The term “the popular” clearly points to some element of social life…which is 

enjoyed or practiced or celebrated by ordinary members of society. In relation to 

cultural forms, however, the term “popular” commonly refers to a particular mode 

of address identified within the text as presumed to appeal to the “common 

people“…indeed the popular in its ordinariness, literally its vulgarity, is self-

evidently available and meaningful. (Chaney, 1984 binanggit sa Ancheta, 2017, 

p.xvii) 

Kung ganito ang pakahulugan sa popular, tiyak na may puwang para sa mga 

tekstong kalat sa internet na siguradong bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng 

ordinaryong Pilipino. Dagdag pa ni Ancheta, pangunahing katangian ng mga tekstong 

kanyang sinuri ang pagkakaroon ng mga ito ng mahabang buhay na lalong higit na 

nagbibigay ng malawak na espasyo para sa pag-aaral ng katatawanan sa internet na 

maaaring pausbong pa lamang pero tiyak na maaaring ibilang sa kasaysayang sosyal at 

kultural ng bansa.   
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Bagama’t kahanga-hanga ang akda ni Ancheta sa metikulosong atensyong inilaan 

nito sa mga teksto, kapansin-pansin ding nanatiling nakapako ang atensyon sa iilang 

genre, karamihan dito’y maituturing na “elevated texts in respectable genres” na napansin 

din ni Medhurst (2007, p.206) sa kanyang pag-aaral ng komedya sa Inglatera. Kung 

talagang nais bigyang linaw ang katangiang “nasyonal” ng halakhak, puna niya, 

imperatibong tingnan ang nagsusulputang mga teksto lalo na kung popular na kultura 

ang nais unawain. Mainam, kung gayon, na mapabilang din sa mga paksang sinusuri sa 

patuloy na pag-unawa sa halakhak ng lipunan ang kalat na mga patawa/katatawanan sa 

internet.  

Repositoryo ng katatawanang nalikha na at malilikha pa lamang ang internet 

(Weitz, 2017). Bukod sa sari-saring panoorin na madaling makikita sa mga video 

streaming website gaya ng Youtube, hitik din ang internet sa mga komiks at mga web site 

na nakatuon sa pagbuo ng mga nakatatawang biro o kwento. Sa pamamagitan lamang 

ng pagtipa ng ilang susing salita, magagalugad sa internet ang iba’t ibang porma ng 

materyal ng komedya mula sa iba’t ibang panahon at kultura.  

Dahil walang malakas na hagalpak ng tawa na maririnig mula sa kumokonsumo 

ng katatawanan mula sa internet (maliban sa kaso ng mga grupong konektado at sabay-

sabay nanonood ng mga nakatatawang video), ang pag-post, forward, o share ang 

kadalasang barometro ng antas ng katatawanan ng isang maikling biro, kwento, larawan 

o video (Weitz, 2017). Sa social media gaya ng Facebook, ang pagbabahagi ng 

katatawanan ay maaaring umani ng mga nakatatawang tugon sa porma ng Haha react 

na nagbibigay-hudyat sa nagbahagi at sa mga makakikita ng reaksyon ng pakikiisa sa 

pagtawa. Malaki ang nagagawa ng ganitong mekanismo sa pagsisimula ng mga 

interaksyon, paghahanap ng mga kaibigan o pagbuo ng mga komunidad sa social media. 

May agwat ding dapat punan sa pag-aaral ng mga negatibo at hindi kaaya-ayang 

dimensyon ng pagtawa malibang mahulog sa tukso ng represyong textwal (Billig, 2005) 

kaya’t pumoposisyon ang kasalukuyang papel bilang puna sa mas positibo, subersibo, at 

transpromatibong konsepsyon ng halakhak na taglay ang masasalimuot na etikal na 

estrukura ng pagtawa. 

Angkop ang teorya ng parodiya sa ganitong proyekto. Ang internet bilang imbakan 

ng samot-saring panggagaya at mga dekontekstwalisadong larawan at teksto ay tigib sa 

mga anyong papasa bilang mapaglarong tangka sa parodiya na ginagawang kapital ang 

intertekstwalidad at panggagaya para manudyo: 

In parody, some pre-existing discursive entity is both repeated (in part or in whole) 

and simultaneously transformed, in some measure, commonly for humour and/or 

ridicule. The purpose may be mockery of the original, mockery of some other 

associated entity, or mere playful allusion… (Palmer, 2005, p.80) 
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Sentral ang ganitong konsepsyon ng parodiya sa konsepto ng Bakhtinian carnival 

na hango sa “ikalawang buhay ng mga tao” sa panahong medyebal sa Europa. Ang 

karnabal ay panahon kung kailan pansamantalang nabubura ang istriktong mga 

pamantayang itinakda ng mga makapangyarihan sa lipunan. Okasyon ito kung kailan 

bumabaligtad ang mundo para paghariin ang nasa ng katawan sa pamamagitan ng labis 

na pagkain at pag-inom, at pagsalungat sa mahihigpit na obserbasyon ng mga opisyal 

na ritwal.  

Nilapatan nina Dimzon at Barrios (2020) ng lokal na pagbasa ang karnabal sa 

pagdikit nito sa isang prominenteng pigura sa lokal na panitikan—ang pusong, isang 

multidimensyonal na “tropo sa mga kakatwa at mapanudyong akda” (p.47) na 

prismatikong inilarawan sa iba’t ibang panahon sa kasaysayan bilang, sa isang banda, 

bobo, gaya-gaya, malaswa, maloko, mayabang, sinungaling, pilyo, tampalasan, 

mapanlait, hangal, tanga, walang prinsipyo, imoral, at sa kabilang banda, bilang matalas 

ang isip, malikhain, polisemiko. Nakita namang akma ni Rafael (2019) ang mga pang-

uring ito sa estilo ng pamumuno ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na binansagang 

“sovereign trickster” o, sa salin nina Dimzon at Barrios, “pinunong pusong.” Sa ganitong 

lente nila sinipat ang pag-usbong ng mga pinusong na tula sa internet bilang “kontra-

pusong.” 

Gayunpaman, hindi maaaring kaligtaan ang mahalagang papel ng permiso para 

maging ganap ang karnabal (at kung gayon, ang pamumusong). Ayon kay Eco (1984): 

Carnival can exist only as an authorized transgression… If the ancient, 

religious carnival was limited in time, the modern mass-carnival is limited in space: 

it is reserved for certain places, certain streets, or framed by the television screen.   

In this sense, comedy and carnival are not instances of real transgressions: 

on the contrary, they represent paramount examples of law reinforcement. They 

remind us of the existence of the rule. (p.80, ang diin ay sa awtor) 

Sinisipat ng kasalukuyang pag-aaral ang parodiya bilang komedyang popular, at 

pinalilitaw ang masalimuot nitong ugnayan sa ilang aspekto ng pagkakakilanlang kultural 

ng lipunan. Nakatuntong ang papel na ito sa lokal na adaptasyon ng karnabal nina 

Dimzon at Barrios (2020) at sa pagbansag ni Rafael (2019) kay Duterte bilang “sovereign 

trickster“ para talakayin ang konsepto ng pinahintulutang pamumusong bilang pantukoy 

sa pag-iral ng mga panunudyong maihahalintulad sa retorika ng transgresyon ng 

pinunong pusong.  
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Dahas bilang Virus 

Disyembre 20, 2020 nang magulantang ang bansa sa balita ng walang awang 

pagpatay ng pulis na si Nuezca sa mag-inang Sonya at Frank Greogorio sa Paniqui, 

Tarlac. Navideohan at kalauna’y nag-viral sa social media, nangyari ang pagpaslang sa 

presensya ng mga kaanak ng mga biktima at ng anak ng pulis.  

Ang kumalat na video sa social media ay mas maikli kompara sa video na nai-

upload sa YouTube. Di hamak na mas kaunti ang views ng mas mahabang footage ng 

krimen na pinamagatang “viral video | Sonya Gregorio | pulis Jonel nuezca |paniqui tarlac 

| full footage.” Mayroon lamang 4011 views at 16 comments ang video na in-upload isang 

araw matapos ang insidente sa YouTube channel na LuckyChan Vlogtv na may higit 

10,000 subscribers. Sa bersyon na ito, makikita ang iba pang nangyari na hindi napasali 

sa mas maikli ngunit nag-viral na video ng pamamaril. Punong-puno ng dahas, berbal at 

pisikal, ang videong tumagal nang higit 11 minuto. 

Mainit na agad ang tagpong nakunan ng video. Maririnig ang lasing na si Frank na 

sinasabi sa papalapit na pulis, “Ang tapang mo, may baril ka lang” na sinagot naman ni 

Nuezca, “‘Tang ina mo, aarestuhin kita, gago ka.” Ang tangkang pag-aresto na puno ng 

palitan ng mga galit na pahayag at pisikal na sakitan ang naging mitsa ng karumal-dumal 

na pagpatay. Sa buong video, makikitang yapos-yapos lamang ni Sonya ang kanyang 

anak na gustong dakpin ng pulis. 

Sa kalagitnaan ng gulo, maririnig mula sa mga nakapaligid na nakasaksi sa 

insidente at kalauna’y mula mismo sa mag-inang Gregorio ang mga katagang “i-video 

mo, i-video mo ‘yan.” Maririnig ang boses ng isang lalaking tila nagnanais magsumbong 

kay Tulfo (host ng Idol in Action, isang programang tumutugon sa mga hinaing ng mga 

nagrereklamong manonood) dahil aniya, “hawak ko ang ebidensya.” 

Tinangkang awatin ng isang lalaki ang magkabilang kampo at sinabing idaan na 

lamang sa usapan ang pagresolba sa alitan na nagsimula sa paggamit ng boga o 

pinagdikit-dikit na mga latang nilalagyan ng alkohol at apoy para makalikha ng maingay 

na tunog. Sabi ng pulis sa lalaking namamagitan, “Ano’ng ginagawa, ‘di ba? Paputok 

nang paputok.” 

Habang naghihintay sa mga opisyal o tanod mula sa barangay, muling umigting 

ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo nang sumigaw ang anak ni Nuezca ng “Just 

let go” na sinagot naman ni Sonya ng “Siya ang i-let go mo, hindi kami. Nandito kami sa 

bahay namin.” Sinambit ng dalagitang anak ni Nuezca ang pahayag habang vinivideohan 

din ang buong insidente. Bago marinig ang kanyang tinig, nakunan din siyang 

nakikipagsabunutan sa babaeng kapatid ni Frank na gaya ng kanyang ina ay buong 

tapang na sinusubukang pigilan ang pagkuha ni Nuezca sa lalaki.  
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Sa 10:23 timestamp ng video nagsimulang mairehistro ang pagsigaw ng anak ni 

Nuezca ng “My father is a policeman.” Tinugunan ito ni Sonya ng “I don’t care eh-eh-eh-

eh-eh.” Ito ang huling mga katagang narinig sa ina na walang habas na binaril ni Nuezca 

sa ulo bago isunod ang anak nitong si Frank. 

Mula simula hanggang katapusan ng video, maririnig ang mga boses ng mga nasa 

likod ng kamera—umiiyak, natatakot, nagmamakaawa.  

Tama si Oring (1987, p.282) sa kanyang obserbasyon na “public disasters are 

media triumphs. They are what make the news.” Naging maingay ang balita dahil naikalat 

itong parang virus, at bumenta ito sa publiko dahil taglay nito ang mga elementong 

pambihira para sa isang malagim na krimen. Lalo pang kumalat ang video nang maiere 

ito sa pambansang telebisyon na siyang hudyat para itakda ang estado ng video bilang 

sensitibo. Ayon pa rin kay Oring (1972), ang midya ang nagtatalaga ng saklaw ng 

pampublikong diskurso tungkol sa isang trahedya. Palaging may kaaakibat na 

pagpapaalala ang mga programang nagpapalabas ng mga sensitibong larawan, 

halimbawa, ng pagpatay. 

Mismong ang mag-inang Gregorio ang nagsasabi na kunan ng video ang alitan. 

Sabi ni Frank, “Mas malaki [ang] ebidensya namin. Kinakaladkad mo ako.” Pasigaw 

niyang sinabi maya-maya pa, “Videohan ninyo!” Ang sabi naman ng kanyang ina, “I-Live 

ninyo ‘yan!”.  

Bystander digital video (George, George, at Moquin, 2021), citizen video (Bair, 

2014) o citizen camera-witnessing (Andén-Papadopoulos, 2014) ang maaaring itawag sa 

video na nag-viral sa internet. Hindi bago ang paggamit ng video bilang ebidensya sa 

pagtamo ng hustisya. Isa sa mga pinakaunang naidokumento ang nakunang pananakit 

ng pulis sa African-American na si Rodney King noong 1991 sa Los Angeles. Isang 

residente mula sa kalapit na apartment ang kumuha ng video (George, George and 

Moquin, 2021). Nakunan din sa video ang pambabastos ng mga kalalakihan sa isang 

babaeng nagpoprotesta sa Tahrir Square, Egypt noong 2014 sa gabi ng inagurasyon ng 

bagong halal na pangulo ng bansa. Hindi lamang ito nakatulong upang mabigyang 

atensyon ang karahasan laban sa mga babae, isiniwalat din nito ang mga problema 

kaugnay ng pagtigil at pagkawala ng video sa internet, at ang “revictimization” ng mga 

nakunan sa kamera na maaaring magbigay ng pagkalito sa mga nanonood (Bair, 2014). 

Bukod dito, nakita rin ang ugnayan ng paulit-ulit na panonood sa video (oversaturation) 

at ng kawalang pakialam (desensitization) sa laman nito kaya’t lalong mahalagang 

mabantayan ang pagkalat ng mga sensitibong video sa internet (George, George and 

Moquin (2021, p.6369). 

Ang kagustuhan ng mag-ina na makunan ang mismong akto ng karahasan ay 

maaaring tanda ng paniniwala sa kapangyarihan ng video bilang ebidensya laban sa 
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inhustisya. Sabi nina George, George and Moquin (2021, p.6376), “bystander digital 

videos have become a staple emancipatory technology in restoring justice.“ Sa isang 

lipunan na ang mga karaniwang mamamayan ay humaling sa mga palabas gaya ng Face 

to Face at Idol Tulfo in Action, mga programang sinusubaybayan dahil sa mas mabilis 

nitong tugon sa mga problemang nangangailangan ng legal na aksyon, malaking bentahe 

para sa mga nagawan ng masama ang paghawak sa isang matibay na ebidensya. Maaari 

rin itong idikit sa konsepto ng pagkamartir ayon kay Andén-Papadopoulos (2014): 

Critically, the performance of what I elect to call ‘citizen camera-witnessing’ … 

derives its potency from the ways it reactivates the idea of martyrdom: that is, from 

its distinct claim to truth in the name of afflicted people who put their bodies on the 

line to record the injustice of oppression. (p.753) 

 Ang hiling ng mga Gregorio na makunan ng video ang pagmamalupit ng pulis ay 

hayagang pagbibigay-permiso sa mga kumukuha at nanonood na masaksihan ang 

kanilang paghihirap sa ngalan ng katotohanang madalas naitatago at napagtatakpan 

dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Higit sa maaksyong laman ng 

nakunang krimen, ang mabilis na pagkalat ng video ng pamamaslang sa Tarlac ay tanda 

ng mabagal at nakadidismayang proseso ng pagtatamo ng katarungan sa Pilipinas.  

Parodiya ng Dahas 

 Kung susundan ang mga katangian ng mga insidenteng karaniwang 

pinanggagalingan ng mga “disaster joke” (Kuipers, 2005), papasa ang krimen sa Paniqui 

bilang isang magandang halimbawa: naibalita ito sa midya, pinag-usapan hindi lamang 

sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, at sa mga kataga ni Kuipers, “tragic but 

undeniably sensational” (p.70). Ganito rin niya inilarawan ang pag-atake ng mga terorista 

sa World Trade Center noong Setyembre 11, 2001. 

Gayunpaman, hindi kagaya ng mga biro tungkol sa 9/11 na kumalat ilang linggo 

makalipas ang trahedya, ang parodiya sa dahas na sinapit ng mag-inang Gregorio ay 

lumabas ilang oras matapos kumalat sa social media at maibalita sa pambansang 

telebisyon ang kuha ng pagpaslang. Habang kinikilabutan pa ang marami sa kabrutalan 

ni Nuezca, malakas na ang hagalpak ng pagtawa ng mga parodista.  

Halatang pinipigil ang pagtawa, isinigaw ng babae sa Tiktok video ang “My father 

is a policeman” sa tonong gaya ng sa anak ni Nuezca sa orihinal na footage. Sinundan 

ito ng mapang-asar na pagkanta ng isang lalaki ng “I don’t care eh-eh-eh-eh-eh” at ng isa 

pang lalaki na nagbantang “Ah putang ina n’yo papatayin ko ‘yan” kasabay ng paglapit 

ng candle lighter sa ulo ng sinundang lalaki. Sabay-sabay na pagtawa ang maririnig bago 

matapos ang video. 
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Bagaman burado na ang orihinal na TikTok video at ang TikTok account ng nag-

upload, madaling mahanap ang parodiya ng dahas sa Facebook kapag tinipa ang 

pangalan ng content creator na si Jespher Rasonable. Mayroong ilang TikTok videos din 

na nag-react sa video ng tatlo, pero sa Twitter kumalat nang husto ang parodiya na 

inupload ni @instantmaki. Sa panahon ng pagsusulat, may 2.7 million views, 8090 

retweets, 48500 quote tweets, at 393000 likes ang 12-segundong video.  

Tatalakayin sa bahaging ito ng papel ang porma at ideolohiyang nakapaloob sa 

parodiya upang maipakita ang politikal na panunudyo sa dahas. Ang mas malawak na 

kontexto ng pamumuno ni Duterte bilang pinunong pusong sa panahon ng pandemya ay 

tatalakayin sa susunod at pinal na bahagi ng papel upang mailarawan ang 

pagpapahintulot sa pamumusong.  

Inupload ang parodiya sa TikTok, isa sa mga patok na social media platform na 

hitik sa katatawanan at mapaglarong mga video mula sa lip synch at dance challenges 

hanggang parodiya at pranks. Orihinal na inilabas sa publiko bilang isang music video 

creation app, kung saan maaaring sabayan ng buka ng bibig ang tugtog na naririnig at 

baguhin ang bilis nito, dinisenyo ang TikTok para maranasan ng gumagamit ang 

“intensified play” sa isang “virtual playground” (Bresnick, 2019). Akma ang “playground” 

para ilarawan ang Tiktok dahil karamihan sa 1.5 bilyong aktibong gumagamit ng app ay 

mga bata at menor de edad (Weimann at Masri, 2020). Sa pag-aaral ni Vickery (2020) 

tungkol sa paggawa ng dark humor ng mga kabataang Amerikano sa TikTok bilang tugon 

sa mga insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan, halimbawa, tiningnan ang 

“mediated playful body” bilang mimetiko, sosyal, korporyal, at perpormatibo na siyang 

pangunahing instrumento sa paglikha ng “playful parody,” “playful critique,” at “playful 

coping.”  

Ang ganitong mga uri ng video at ng marami pang ibang itinatampok ang mga 

mapaglarong katawan ay tiyak na may malawak na espasyo sa TikTok dahil isa itong 

malaking negosyo. Orihinal na nagmula sa Tsina mula sa kompanya ng bilyonaryong 

Intsik na si Zhang Yiming, ang TikTok bilang pook ng samot-saring patawa—isang 

makabagong karnabal—ay ang pinakamatibay na patunay na may malaking pera sa 

komedya gaya ng napansin ni Billig (2005, p.13): “Comedy, just like warm water, is 

constantly on tap in contemporary affluent society. This comedy comes in numerous 

varieties, making carnival a vast, constant and profitable business, not a brief, intermittent 

release from a life of toil.”  

Kahit hindi mayamang bansa, patok sa Pilipinas ang TikTok na tinawag na 

“pastime of a country in quarantine” ni Escober (2020). Dito rin malayang nakapaglaro 

ang mga parodista na ginawang kapital ang intertekstwalidad ng mga elemento sa 

orihinal na kuha, tatlo rito ang ginaya at pinagtawanan: (1) ang Ingles na deklarasyon ng 

anak ni Nuezca; (2) ang pakantang tugon ni Sonya Gregorio; at (3) ang mabilis na 
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pagbaril ng pulis sa biktima. Itong pagtatak ng at pagtawa sa “My father is a policeman” 

ay palaging kadikit ng imaheng nabuo/binuo para sa dalagitang bumigkas ng pahayag. 

Maaaring ginawang katawa-tawa ang linya dahil nanggaling ito sa isang batang aktibong 

naging bahagi ng matinding away ng matatanda. Batay sa video, hindi lamang aktibong 

manonood ang anak ni Nuezca; inilabas ang kanyang cellphone para idokumento ang 

nangyayaring sakitan, siya rin mismo ay nakunang nakikipagpisikalan sa kapatid ng 

lalaking biktima bago hayagang sinabi na pulis ang kanyang ama. Isa itong pahayag na 

isinisiwalat ang paniniwalang dapat bigyan ng espesyal na trato ang mga pulis gaya ni 

Nuezca. Maaari rin namang ang wikang ginamit sa pagpapahayag ang ginawang sentro 

ng katatawanan lalo pa’t may inklinasyon ang mga Tagalog (lalo na ang mga hindi bihasa 

sa Ingles at iba pang lokal na wika ) na pagtawanan o kutyain ang mgaPilipinong madalas 

gumamit ng Ingles dahil ito ay banta sa kanilang “monolingual comfort zone” (David, 

2019). Idinadaan na lamang sa pagtawa o pang-aasar sa ibang mga marunong sa ibang 

wika ang kakapusan ng kaalaman sa Ingles at iba pang mga wika sa Pilipinas.  

Anuman ang dahilan sa pamumusong sa pahayag at sa nagbitaw nito, hindi 

maikakailang matapang, seryoso, at malaking deklarasyon at hamon ang sinambit ng 

anak ni Nuezca, at para sa marami na babad sa mga maaaksyon at punong-puno ng 

tensyon na mga panoorin sa internet at telebisyon, normal lamang na umasa na 

tutugunan ito ng isa ring ring seryosong sagot kontra sa pahayag. Sa halip, tinugunan ito 

ng liriko mula sa isang kantang sumikat sa Pilipinas noong 2009. Itong tila hindi tugmang 

tugon sa tindi ng tensyong bumabalot sa alitan ang ikalawang elemento na pinagtawanan 

sa parodiya. Bakit ito nagmarka at pinagtawanan?  

Isa sa mga pinakauna at pinakamalaking kantang KPOP na sumikat sa bansa ang 

I Don’t Care ng 2NE1. Tungkol ang awit sa desisyon ng isang babae na nagpasyang hindi 

na siya magkakaroon ng pakialam sa kanyang taksil na nobyo. Ganito ang Ingles na salin 

ng koro ng kanta: I don't care, I'll stop caring about what you're doing wherever you are/ 

From now on I really don't care, I'll get out of the way/ From now on don't come to me and 

cry, and cling on cause I don't care eh-eh -eh-eh-eh/ cause I don't care eh-eh -eh-eh-eh. 

Ang music video ng awit na madalas gamitin noon bilang tugtog sa mabibilis na sayaw 

dahil sa tempo nito ay hitik sa masisiglang galaw ng apat na myembro ng grupo. Bukod 

sa nakahahalinang melodiya at makabuluhang mensahe, maaaring nakatulong din sa 

agarang pagpatok ng kanta sa Pilipinas na ang isang myembro ng grupo ay dating sikat 

na artista sa bansa. Bumida si Sandara Park sa ilang komersyal at pelikula matapos 

makilala sa Star Circle Quest, isang talent competition noong 2004, bago lumipad sa 

Korea at magkaroon doon ng malaking pangalan.    

Ang mapaglarong tono ng I Don’t Care at ang seryosong palitan ng mga insulto ng 

mga Nuezca at mga Gregorio ay dalawang bagay na hindi inaasahang marinig sa iisang 

tagpo kaya ito natandaan ng marami, at ito rin ang lohika ng pagtawa sa parodiya. Wala 

itong pinagkaiba sa operasyon ng walang kupas na “Wala Kayo sa Lolo Ko” joke cycles, 
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pickup lines at fliptop. Ang tila hindi magkakaugnay na elemento ng isang biro ay 

kadalasang nagkakaroon ng resolusyon, gaya halimbawa sa pickup line na ito: “Sa ’yo 

na ang Philhealth at SSS ko, basta sa ’kin ang PAG-IBIG mo.” Sa kabilang banda, ang 

parodiya ng mga ganitong pickup line na sumikat din at naisapelikula pa ay walang 

resolusyon pero nag-aanyaya sa tagapakinig na tumawa. Mula ang pick-up line na ito kay 

Boy pick-up ng Bubble Gang: “Hopia ka ba? Pagmasdan mo ang mga ninja, nakatingin 

sa bath tub, umiiyak.” Incongruity theory ang tawag sa humor studies sa ganitong pag-

unawa sa komedya. Pinagtatawanan ng mga tao ang mga bagay na sumasalungat sa 

kanilang mga iniisip at inaasahan, at tinutumbok ang lokasyon ng pagtawa sa 

“discrepancy between what is expected and what is experienced” (Attardo, 2014, p.569). 

Katangian ito ng parodiya ng dahas na pinagtawanan si Sonya sa paggamit ng sikat na 

liriko ng kanta bilang tugon sa mapanghamong deklarasyon (o pagbabanta) ng anak ni 

Nuezca, isang hakbang na taliwas sa inaasahan ng mga nakasaksi sa pagpaslang.   

Ngunit mas nakabibigla ang sumunod na bahagi ng parodiya: ang punch line sa 

maikling video ay ang pagkitil sa buhay ng gumanap bilang Sonya. Ang pagmumura 

bilang hudyat ng agresyon at ang mismong pagkalabit sa gatilyo ng baril (panindi ng 

kandila sa parodiya) ay maaaring tingnan bilang tangka sa slapstick comedy. Madalas na 

tampok ang mga bayolenteng aksyon gaya ng paghampas sa ulo o pagsuntok sa 

sikmura, ang slapstick comedy ay isa sa mga uri ng komedyang nananatiling masigla sa 

Pilipinas. Hindi ba’t hanggang ngayo’y mayroon pa ring mga sidekick na ginagawang 

katawa-tawa sa pamamagitan ng pananakit sa kanila? Sa isang artikulo bilang pag-alala 

sa ika-84 na kaaarawan ng tinaguriang Comedy King ng bansa na si Dolphy, sinagot ang 

tanong kung bakit nga ba tumatawa ang mga Pilipino sa slapstick comedy at toilet humor 

(mga bastos na patawa).  Iniugnay ang sagot sa bilis ng pag-unawa sa ganitong uri ng 

komedya—dahil “gets” agad ng manonood, agad siyang nakalilikha ng pagtawa (GMA 

News Online, 2012). Gayunpaman, maaari ring ikabit sa usapin ng pagtingin sa mga 

katamtamang paglabag (benign violations) ang pagtawa sa trahedya: 

The benign violation theory, which proposes that humor occurs when something 

that seems wrong, threatening, or unsettling (i.e., a violation) also seems okay or 

acceptable (i.e., benign), suggests that either too much or too little threat can inhibit 

humor perception. Some threat is necessary in order to perceive a violation, but 

too much threat may make it difficult to perceive a violation as benign. (Attardo, 

2014, p.603) 

Malinaw sa video na ang walang awang pagbaril ni Nuezca kay Sonya ang 

hayagang paglabag, at nakasalalay sa pagtingin sa antas ng tindi nito kung ang isa ay 

matatawa o hindi. Kung ipinapalagay na lubos na kaaba-aba ang paglabag, hindi 

pagtawa ang magiging tugon ng nakakita, ngunit kung itinuturing na katamtaman lamang 

ito, kayang sikmurain at pagmasdan, maaari itong pagtawanan kalaunan. Isang 

nakapangingilabot na larawan ang ipinipinta ng ganitong pag-unawa sa pagtawa: para 
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sa mga parodista ng dahas, ang kagimbal-gimbal na pagpatay ay materyal ng komedya 

dahil malagim man ang sinapit ng inang mistulang naging pananggalang ng kanyang 

anak sa dahas ng pulis, ito ay katamtamang nakapagpapabagabag lamang kung kaya’t 

katanggap-tanggap at katawa-tawa. Sa madaling salita, para sa mga mamumusong ng 

pagmamalupit, ang pagpatay ng pulis sa inosenteng sibilyan, gaano man kalala bilang 

sintomas ng kalagayang panlipunan, ay ayos lang. 

Pinahintulutang Pamumusong 

Ganito ang paanyaya ng parodiya ng dahas: tingnan ang pagpaslang bilang 

katatawanan at ang mga taong sangkot bilang mga karakter sa isang palabas. Imbitasyon 

ito para ituring ang kamatayan bilang pagtatanghal. Ayon kay Eco (1984), ang ganitong 

mala-karnabal na gawi, mukha mang tahasang pagsuway sa mga pamantayan ng isang 

sibilisadong lipunan, ay porma ng awtorisadong transgresyon. Pinahintulutan, kung 

gayon, ang pamumusong na nakasentro sa pagtawa sa dahas.  

Sa isang talumpati kaugnay ng malawakang bantang pangkalusugang hinaharap  

dahil sa virus noong Pebrero 2020, ganito ang sinabi ng pangulo: “Alam mo, kung hindi 

natin kaya itong putang-inang idioto [sic] na corona ito, hinahanap ko eh. Gusto kong 

sampalin ang gago.” Gaya ng nakunang pagpaslang at ng parodiya nito, batbat ng 

agresyon at dahas ang pagharap ng administrasyong Duterte sa pandemya. 

Ipinoposisyon ng pagmumura at pagsampal sa isang hindi nakikitang entidad si Duterte 

bilang agresibong pinuno na handang gumamit ng dahas para masugpo ang pagkalat ng 

virus. Ang ganitong klase ng retorika ay hayag sa pagbibigay ng administrasyon ng 

kapangyarihan sa Pambansang Pulisya ng Pilipinas sa panahon ng pandemya upang 

supilin ang mga “pasaway,” o yaong mga hindi sumusunod sa mga patakarang 

ipinatutupad ng pamahalaan kaugnay ng pampublikong seguridad. Gayunpaman, 

kinokontra ng mga opisyal na datos mula sa mga pag-aaral ang naratibo ng pasaway 

(Agojo, 2021) na ginagawa lamang responsable ang mga mamamayan sa kapos at bulok 

na pambansang tugon sa pandemya. Sa kabilang banda, abswelto ang mga kaalyansa 

ng administrasyon na malinaw na sumuway sa mga itinakdang protokol. Hindi naiiba ang 

itsura ng tugon sa COVID-19 sa madugong giyera kontra droga na kumitil ng 5000 “drug 

personalities” na hindi sumailalim sa pormal na imbestigasyon (Parmanand, 2020).  

Ang retorika ng galit at dahas, agresyon, at transgresyon ng administrasyong 

Duterte ay hindi maihihiwalay sa pagtalakay sa pamumusong o pagkasangkapan sa biro 

o halakhak para pagtakpan ang patong-patong na pang-aabuso sa karapatang pantao. 

Hindi ba’t madalas kailangang ipaliwanag ng tagapagsalita ng palasyo na ang presidente 

ay talagang palabiro lamang? Ang pagtawag ni Rafael (2019, p.156) kay Duterte bilang 

sovereign trickster o pinunong pusong ang susi sa pag-unawa ng pinahintulutang 

pamumusong para baligtarin ang dahas:     
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The “real reversal” of power is effected not by the dominated but by the sovereign 

trickster. For it is the latter who manages to convert obscenity into “splendor,” and 

violent visions into noble acts. In these acts of inversion, he draws his followers “to 

join in [the] madness and clothe themselves in the flashy rags of power so as to 

reproduce its epistemology; and when, too, power, in its own violent quest for 

grandeur and prestige, makes vulgarity and wrong doing its main mode of 

existence…. One can say that the obscenity of power in the postcolony is also fed 

by a desire for majesty on the part of the people” (Mbembe 1992, 1–2, 29–30).  

Sa isang lipunang uhaw ang pangulo sa kapangyarihan at kung saan tila biro na 

lamang ang dekorum at masigasig na pamumuno naipapanganak ang mga 

pinahintulutang pamumusong na lumilikha ng mga kagimbal-gimbal na halakhak. Uri ito 

ng pagtawang dumidistansya sa obligasyong magalit sa inhustisya. Dahil tinitingnang 

normal ang pagpaslang ng mga makapangyarihan sa maliliit na sibilyan, ipinapalagay 

itong malayong karanasan ng mga sumusuporta, hayagan man o hindi, sa mga 

ideolohiya ng estado na nakakiling sa pagpapanatili ng kultura ng karahasan sa bansa.  

Peligroso ang kaakibat na bunga ng ganitong negatibong etika ng halakhak ayon 

kay Morreall (2009). Sa isang banda, ginagawa nitong manhid ang mga tumatawa. Lubog 

sa pag-aakalang hindi seryoso ang paksa ng pinagtatawanan, iniiwan nitong walang 

pakialam ang humahalakhak. Nakakaalarma ito lalo na’t kung gaya ng sa parodiya ng 

dahas, pag-abuso sa kapangyarihan kapalit ng buhay ng maliliit na mamamayan ang 

pinag-uusapan. Sa pamamagitan din ng ganitong pagtawa naipakakalat ang mga 

pananaw sa mga taong kadalasa’y paulit-ulit nang naging biktima ng mapang-aping 

kaayusan ng lipunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 2                                                                                                                                          

53 
 

 

Mga Sanggunian: 

Agojo, K.N.M. (2021). Policing a pandemic: Understanding the state and political 

instrumentalization of the coercive apparatus in Duterte’s Philippines. Journal of 

Developing Societies, 37(3), 363-386. 

https://doi.org/10.1177/0169796X21996832 

Ancheta, M.R.G. (2017). Halakhak: National Humor in Philipine Popular Cultural Forms. 

University of the Philippines Press.  

Andén-Papadopoulos, K. (2014). Citizen camera-witnessing: Embodied political dissent 

in the age of ‘mediated mass self-communication’. new media & society, 16(5) 

753–769. DOI: 10.1177/1461444813489863 

Attardo, S. (2014). Encyclopedia of Humor Studies. SAGE. 

Bair, M. (2014). Navigating the ethics of citizen video: The case of a sexual assault in 

Egypt. Arab Media & Society, 19, 1-7.  

Billig, M. (2005). Laughter and Ridicule: Towards a Social Critique of Humour. Sage 

Publications.  

Bresnick, E. (2019). Intensified Play: Cinematic study of TikTok mobile app.  

David, K.A. (2019). Why we should stop bashing English speakers in PHL. Business 

Mirror. 

Dimzon, E.L. at Barrios, J.E. (2020). Pinusong sa panahon ng “Veerus”: Ang tula sa 

internet bilang kontra-pusong. Katipunan, 6, 41-59. 

https://journals.ateneo.edu/ojs/index.php/katipunan/index 

Eco, U. (1984). Carnival! Approaches to Semiotics.Mouton Publishers.  

Escober (2020). How TikTok became the pastime of a country in quarantine. cnn.ph 

George, J., George, T., at Moquin, R. (2021). I can’t breathe: How digital video becomes 

an emancipatory technology. Proceedings of the 54th Hawaii International 

Conference on System Sciences | 2021 

GMA News Online. (2012, Hulyo 25). IJuander: Why do Filipinos love slapstick and 

toilet humor? GMA News Online. 

https://www.gmanetwork.com/news/newstv/ijuander/266722/ijuander-why-do-

filipinos-love-slapstick-and-toilet-humor/story/ 



  Parodiya ng Dahas…                                                                                                                   R.P. Panuelos Jr.          

54 
 

 

Kuipers, G. (2005). “Where was King Kong when we needed him?” Public discourse, 

digital disaster jokes, and the functions of laughter after 9/11. The journal of 

American Culture, 28(1), 70-84. 

LuckyChan Vlogtv. (2020, Disyembre 2021). viral video | Sonya Gregorio | pulis Jonel 

nuezca |panigui tarlac | full footage. [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXQSHPOtUtw 

Maki #LabanLeni2022 [@instantmaki]. (2020, Disyembre 21). The audacity of these 

people to joke about the killing. Taena lang sana di mangyari yan sa inyo [Tweet]. 

Twitter. https://twitter.com/instantmaki/status/1340819499235168256 

Medhurst, A. (2007). A National Joke: Popular Comedy and English Cultural Identity. 

Routledge.  

Morreall, J. (2009). Comic Relief: A Comprehensive Philosophy of Humor.Wiley-

Blackwell.  

Oring, E. (1987). Jokes and the discourse on disaster. The Journal of American Folklore, 

100(397), pp. 276-286. http://www.jstor.org/stable/540324?origin=JSTOR-pdf 

Palmer, J. (2005). Parody and decorum: Permission to mock. Sa S. Locker at M. Pickering 

(Eds.) Beyond a joke: The limits of humour. Palgrave Macmillan.  

Parmanand, S. (2020). Duterte as the macho messiah: Chauvinist populism and the 

feminisation of human rights in the Philippines. Review of Women’s Studies, 29 

(2): 1-30. 

Rafael, V. L. (2019). The sovereign trickster. The Journal of Asian Studies 78(1), 141–

166. doi:10.1017/S0021911818002656 

Rappler. (2020, Abril 8). FALSE: Duterte warned about coronavirus threat ‘at the start’. 

rappler.com. https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check/257369-duterte-

warned-coronavirus-threat-at-the-start/ 

Vickery, J.R. (2020). The memeification of #schoolshootings in the U.S.: Youth, TikTok, 

and the playful mediated body. The 21st Annual Conference of the Association of 

Internet Researchers.  

Weimann, G., & Masri, N. (2020). Research Note: Spreading Hate on TikTok. Studies in 

Conflict & Terrorism, 1-14.  

Weitz, E. (2017). Online and internet humor. Sa S. Attardo (Ed.). The Routledge 

Handbook of Language and Humor. Routledge. 



 Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 2                                                                                                                                          

55 
 

 

Tungkol sa May-akda: 

ROGELIO P. PANUELOS JR.  

Katuwang na propesor sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños kung saan din siya 

nagtapos ng BA Communication Arts (cum laude). MA English Language and Literature 

Teaching sa Ateneo De Manila University ang gradwadong programang kanyang 

natapos. Kasalukuyan siyang interesado sa pagbabasa tungkol sa humor studies at 

semiotic landscapes.  

 

 



Kawíng 5.2 (Disyembre 2021): 56-82 [ISSN 2546-1079 (Online)*ISSN 2546-1060 (Print)] 

 

 

                                                                              
  
   

56 
 

Naroon Din Ang Pag-asa: 
Kontra-Pagmamapa ng Pag-asa sa Pasko ng Paggawa 

 
(Hope is Also There: 

Counter-Mapping Hope in the Chistmas of Labor) 
 

Kaloy M. Cunanan 
Independent Researcher 
kncunanan@gmail.com 

 

ABSTRAK 

 

Sa kabila ng palalim na pagdurusa at laban sa posibilidad ng pagkadesperado ng 

mga Pilipino ngayong panahon ng pandemyang COVID-19, na mula sa takot, gutom, 

kawalan ng trabaho at/o kakulangan ng kinikita, at sakit, isama pa ang militarisadong 

solusyon sa pandemya ng kasalukuyang pamahalaan kabilang ang nagpapatuloy na 

lockdown at limitadong suportang panlipunan gaya ng ayuda (Acayan, 2021, pp. 8-9; 

Hapal, 2021; International Labour Organization Country Office for the Philippines, 2020, 

p. xiii-xiv; San Juan, 2021, p. 3-4), hinaharap ng pagtatangkang ito na galugarin ang 

“espasyo ng pag-asa” (Harvey, 2000) sa espasyo-istorikal na pagdiriwang ng Araw ng 

Paggawa ng kilusang panlipunan sa Pilipinas. Gagawin ng pagtatangka ang paggalugad 

sa pamamagitan ng pagkontra-mapa sa konsepto ng pag-asa sa Araw ng Paggawa 

tuwing unang araw ng Mayo, o sa gamit ni Ka Amado V. Hernandez (1969, p. 205): Pasko 

ng Paggawa. Pinapaksa ang nabanggit na pagdiriwang na may kaugnayan sa konsepto 

ng pag-asa sa pagrarasong mayroon itong positibong pananaw at hatid na maaliwalas 

na ekspektasyon sa kabila ng kasalukuyang kalagayan. Samantala, alinsunod sa 

pagtatangkang ito, natagpuan ang isang kategorya ng pag-asa sa Pasko ng Paggawa sa 

Pilipinas mula sa espasyo-istorikal na pagdiriwang nito sa syudad kumprador ng Pilipinas 

(Cunanan, 2020) na kinapapalooban ng nakakapaglilinaw na diyalektikal na pagturing sa 

pagpapahalaga at paggalang sa paggawa ng inaapi at pinagsasamantalahan na 

rumururok bilang anti-imperyalistang pagsisikap. 

Mga Susing Salita: Araw ng Paggawa, imperyalismo, kilusang panlipunan, COVID-19, 

kontra-pagmamapa 

 

~~~ 

ABSTRACT 

 

 Despite  the deepening suffering and against the possibility of despair of the 

Filipino people in the time of the COVID-19 pandemic, from fear, hunger, unemployment 

and/or limited income, and disease, not to mention the militarized solution to the 



 Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 2                                                                                                                                          

57 
 

 

pandemic of the current government which includes the continuing lockdown and limited 

social assistance (e.g. Acayan, 2021, pp. 8-9; Hapal, 2021; International Labour 

Organization Country Office for the Philippines, 2020, p. xiii-xiv; San Juan, 2021, p. 3-4), 

this endeavor puts forward the location of “space of hope” (Harvey, 2000) in the spatio-

historical celebrations of Labor Day of social movements in the Philippines. The endeavor 

of locating it will be accomplished through counter-mapping the concept of hope in the 

celebration of Labor Day every first of May, or in Amado V. Hernandez’ (1969, p. 205) 

use: Christmas of Labor. Christmas of Labor in connection with the concept of hope is 

reasoned as subject through its positive perspective in its spatio-historical celebration that 

is observable in bringing about brighter expectation despite the contemporary conditions. 

While in this attempt, a category of hope has been found in the Christmas of Labor in the 

Philippines from its spatio-historical celebration in the comprador city in the Philippines 

(Cunanan, 2020) that has the clarifying dialectical valuation and respect for the labor of 

the oppressed and exploited, climaxing as an anti-imperialist effort. 

Keywords: Labor Day, imperialism, social movement, COVID-19, counter-mapping 

~~~ 

Pagdurusa, Desperasyon, at Paggalugad sa Pag-asa 

Pinapalalim ang pagdurusa ng mga Pilipino ng espasyo-ekonomikong epekto ng 

pandemyang COVID-19. Sumatotal ang palalim na pagdurusa mula sa takot, gutom, 

kawalan ng trabaho at/o kakulangan ng kinikita, at impeksyong dulot ng anumang variant 

ng SARS‑CoV‑2 at iba pang sakit, isama pa ang militarisadong solusyon sa pandemya 

ng kasalukuyang pamahalaan kabilang ang mga lockdown, pwersahang pagbabakuna 

hindi pangmasang edukasyon, at limitadong suportang panlipunan tulad ng ayuda ng 

gobyerno sa Pilipinas (Acayan, 2021, pp. 8-9; Hapal, 2021; IBON Foundation, 2021, p. 

4-5; International Labour Organization Country Office for the Philippines, 2020, p. xiii-xiv; 

Institute for Nationalist Studies, 2020/2021, p. 57; San Juan, 2021, p. 3-4). Maaari o 

nangyayari na nga, mula sa palalim na pagdurusa, ang negatibong pag-iisip sa 

posibilidad at pananaig ng desperasyon. Sa kabila ng pandemya ng kontemporaryong 

panahon mas mainam na maging positibo at magkaroon ng pag-asa kaysa maging 

desperado. Ngunit, nasaan ang pag-asa?  

Sa kabila ng pagdurusa at laban sa pagkadesperado, mungkahing paghalawan ng 

isang kategorya ng pag-asa ang espasyo-istorikal na pagdiriwang ng kilusang panlipunan 

sa Pilipinas, partikular ang Araw ng Paggawa sa pangunguna ng kilusang paggawa 

tuwing unang araw ng Mayo, o sa gamit nina Ka Amado V. Hernandez (1969, p. 205): 

Pasko ng Paggawa. Posibilidad ang pag-asa kung ikukunsidera ang pananaw ni Ernst 

Bloch (1954/1986, pp. 3-4, 7, 112; Eagleton, 2015, p. 99) sa pag-asa, kahit na mabigat 

basahin at mahirap unawain, bilang probabilidad na resulta kung may aktibong 
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pagmamahal at pag-unawa para sa pagbabago mula sa kakulangan sa kasalukuyan, 

kahit pa nagkaroon ng puna rito na pag-oontolohiyang di makatwirang bumabatay sa 

cosmos mula sa tendensyang Stalinismo (Eagleton, 2015, pp. 95-104). Maisasagawa 

ang paggalugad sa pag-asa kung makokontra-mapa sang-ayon kay Bloch ang 

pagdiriwang ng kilusang panlipunan sa Pilipinas tulad ng Pasko ng Paggawa. Ibinubukas 

ni Bloch (1954/1986) ang pagdalumat na may aktibo at positibong pagtanaw sa 

kinabukasan ang Pasko ng Paggawa. Maoobeserbahan ang aktibo at positibong 

pananaw ng nabanggit na pagdiriwang sa hatid nitong maaliwalas na ekspektasyon sa 

kabila ng kasalukuyang mga kalagayan sa kapuna-punang pagsasakamay ng mga 

nagdiriwang sa syudad-espasyo (cityspace) bilang hakbang-pamamaraan upang 

mapabuti pa nila ang kasalukuyang sitwasyon.  

Pinili ng pagtatangkang ito ang katagang ginamit ni Ka Amado V. Hernandez na 

Pasko ng Paggawa— na marahil naging katawagan matapos ang pagninilay ni Manahan 

(1932) na “kaarawan ng paggawa” ang tinutukoy na pagdiriwang. Bagaman walang 

paliwanag na direktang mahahanap sa paggamit mismo ni Hernandez, ikinakatwiran ang 

pagpili bilang nakapagbibigay ng mas maigting na istorikal na pagkilala ang katagang 

pasko sa tinutukoy na pagdiriwang, lalo na sa kontekstong bansang Kristyano ang 

Pilipinas. Sa paggamit ng katagang Pasko, mananampalataya man o hindi sa mesiyas, 

ipinapakita ng imahe ng Pasko ng Disyembre ang kaugnay na Araw ng Paggawa bilang 

kahalintulad na ekstra-ordinaryong tradisyong pinanghahawakan ng mga nagdiriwang 

ang hakbang sa padating na inaasahang pagbabago. Pinakamahalaga, pinupwersa ng 

paggamit ng kataga na ihalintulad sa nakasanayang Pasko ng Disyembre ang akto ng 

pagsilang at protestang kaakibat sa bayaning tagapagligtas (Manahan, 1932). Sa Pasko 

ng Paggawa, ito iyong malay-sa-uring-panlipunang Pilipinong manggagawa na tumitindig 

simula sa pinag-uusapang pagdiriwang sa porma ng protesta gamit ang espasyo 

hanggang sa ultimong espasyo-istorikal na pagtubos sa uring panlipunan sa Pilipinas at 

sa iba pa (Evangelista, 1932, p.5). Kaya kung gayon, sa paggamit ng katagang Pasko 

hindi lamang simpleng pagdiriwang ang Araw ng Paggawa; isinusulong ng katagang 

Pasko ng Paggawa ang isang espasyo-istorikal na pagdiriwang-protesta na aktibong 

pinanghahawakan ng mga manggagawa, kasama ng iba pa, ang kasalukuyan para sa 

rebolusyonaryong pagbabago. 

Limitado ang masusing pag-aaral sa Pasko ng Paggawa sa Pilipinas. Kakaunti 

ang mga sulating solo at komprehensibong may tuon dito (e.g. Manahan, 1932). Sa halip, 

mahahanap sa kalat-kalat na mga sanggunian ang salaysay at pagsasalalarawan sa 

pagdiriwang nito. Sa pangkalahatan, kulang ang sangguniang sumailalim sa peer review, 

wala o kulang ang mga sanggunian, matagal nang naisulat, at/o limitado ang 

pagkakasusulat sa wikang pambansa ang mga nakalimbag na pagbagtas sa Pasko ng 

Paggawa (Protesta, 1903; Sison, 1966/2001; United States Philippine Commission 

[USPC], 1908c). Maiiwasan sana ang pagkakaroon at paglaganap ng ilang maling 
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kaalaman (e.g. Scott, 1983, p. 185) kung higit na nasinop ang mga kaugnay na sulatin. 

Gayundin, mapaghahalawan ang mga ito ng aral— tulad ng pag-asa, kung may 

komprehensibo at/o nakatipong sulating nakalimbag. Pagkukulang ding matuturing ang 

kawalan ng paglalangkap ng pag-aaral sa mga sinabing pagdiriwang sa disiplina na 

sensitibo sa espasyo, kahit noon pa napatunayan na ni Einstein (1905/2013) na di 

mapaghihiwalay ang panahon at espasyo. Sa kabila nito, malaki ang puwang para 

makapagsimula ng pag-aaral na may kinalaman sa disiplina ng espasyo. 

Upang pasimulan ang maka-espasyong pag-aaral kaugnay ng pag-asa, rebyu ng 

mga nagawa nang paglalahad ng danas ng kilusang panlipunan sa Pilipinas sa sinabing 

mga pagdiriwang ang tuon ng susunod na seksyon. Pagtalakay ng “spatiality” at “espasyo 

ng pag-asa” pati “syudad kumprador”, o ang pagsusuring panlungsod mula sa 

medyasyon sa espasyo ng mga kumprador para at mula sa imperyalismo (Cunanan, 

2020), bilang mga sangkap ng pamamaraang pagkontra-mapa ang lalamanin ng ikatlong 

parte. Samantala, ang mismong pagkontra-mapa ng pag-asa sa Pasko ng Paggawa ng 

kilusang panlipunan sa Pilipinas ang ikaapat na seksyon. Isasara ng panghuling parte 

ang lagom ng halaga ng espasyo-istorikal na pagsasagawa ng Pasko ng Paggawa ng 

kilusang panlipunan sa Pilipinas na rumururok sa anti-imperyalistang pagsisikap. 

Layunin ng pagtatangkang ito na makapag-ambag sa espasyo ng pag-asa para 

sa mamamayang Pilipino, at maaaring sa iba pang mga lahi, na mula sa wikang Filipino, 

sensitibo sa disiplina ng espasyo, at mulat sa danas at ambag ng kilusang panlipunan at 

kilusang paggawa sa Pilipinas. Dagdag pa, ambag din ng pag-aaral na ito na magbigay 

ng isang antas ng natipong paglalahad sa espasyo-istorikong danas sa Pasko ng 

Paggawa na mulat sa anti-imperyalismo ng kilusang panlipunan sa Pilipinas. Umaasa 

ang pagtatangkang ito na makatulong ang pagtalakay sa Pasko ng Paggawa sa 

posibilidad ng positibong kinabukasan mula at lagpas sa diskurso ng pandemya kalakip 

ang di mekanikal na pangalan-petsa-pook na pagbabalik-tanaw dahil kinukunsidera ang 

kamalayan sa uring panlipunan at anti-imperyalismo. 

Espasyo-Istoriko ng Pasko ng Paggawa sa Pilipinas 

Sang-ayon at gamit ang pagrarason ni Snyder (2019; tingnan din sina Stewart & 

Kamins 1984/2011) na maaaring pagkunan ng datos ang rebyu ng mga nagawa nang 

mga literatura, maikli at pangkalahatang rebyu ng pagdirwang ng Pandaigdigang Pasko 

ng Paggawa tuwing Mayo Uno sa Pilipinas ang nasa ibaba na magiging batayan ng danas 

para sa pagkokontra-mapa ng pag-asa. Makikita sa ibaba na parang daloy ng tubig na 

maituturing, kung tutukuyin ang unti-unting pagtitipon ng lakas sa pagdiriwang, ang 

pagsasagawa ng Pasko ng Paggawa. Mahahati sa panahon ng: 

a) pagragasa at paghadlang simula 1903-1927; 
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b) pagkakalapat at tila pagkawala sa mga panahon ng ligalig bago ang Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig sa Pilipinas, pagkatapos ng 1927-1949; 

c) at paghupa at panunuot ng di pantay na espasyo-istorikal ng Pilipinas 
pagkatapos ng 1949 hanggang sa kasalukuyan. 

Pagragasa at Paghadlang, 1903-1927 

Ayon sa Pilipinong manggagawa at batikang lider-obrero na si Crisanto A. 

Evangelista (1932, p. 5) hinggil sa Pasko ng Paggawa, “hindi isang pangkaraniwang araw 

lamang… hindi likha lamang sa pamamagitan ng batas o sa kagandahang-loob ng mga 

burges” ang tinutukoy na tradisyon ng anakpawis.  Sa halip, sa pagrarason ni Evangelista 

(1932, p, 5), “isang araw ng pagtutol at pagbaka laban sa kaparaanang kapitalista... sa 

pamamagitan lamang ng makauri at mapanghimagsik na pakikibaka…” Mapupunang 

palaban at makauri ang makasaysayang pakikibaka ng manggagawa at mamamayang 

Pilipinong pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa ang pinupunto at gustong ipagpatuloy ni 

Evangelista. 

Ngunit bago dumating sa panahon nina Evangelista, sa dayuhang lupain ito unang 

umusbong. Noong 1889 sa syudad ng Paris sa Pransya, sinimulan at pinagtibay ang 

Pasko ng Paggawa ng Ikalawang Internasyonal (Second International, 1890, p. 123) 

bilang pagkilala sa trahedya at kabayanihan ng paggawa noong unang araw ng Mayo 

1886 at sa mga sumunod na mga araw. Kinilala ng Ikalawang Internasyonal at isinulong 

ang Pasko ng Paggawa. Pagkilala ito sa kabayanihan at panawagan na rin sa walong (8) 

oras na paggawa bilang pagpapahalaga at paggalang sa paggawa ng mga 

manggagawang Amerikanong minasaker—na ayon kay Zinn (1980/1994, p. 266) mula 

sa pagtataguyod ng karahasan at takot ng estado ng Estados Unidos laban sa paggawa.  

Apat na taon pagkatapos, noong 1903 sa Pilipinas at sa buong Asya, unang 

naganap ang Pasko ng Paggawa (Protesta, 1903, p. 1; tingnan din si Manahan, 1932, p. 

51). Nagmula ang kauna-unahang pagdiriwang sa Pilipinas sa kaisahan sa pagsang-

ayon sa pandaigdigang panawagang walong (8) oras na paggawa at iba pang 

pagpapahalaga at paggalang sa paggawa ng manggagawang Pilipino. Nangyari ang 

unang pagdiriwang sa pamumuno ng mangagamot na si Dominador Gómez y Jesus, na 

pangulo rin ng Partidong Nacionalista, kasama ang iba pa sa Unión Obrera Democrática 

de Filipinas (UODF)—enkarnasyon ng Union Obrera Democratica (UOD) na pinamunuan 

at itinatag ni Isabelo de los Reyes y Florentino (Protesta, 1903, p. 1; tingnan din sina 

Allen, 1903/1904, p. 41; Hernandez, 1969, p. 205; Manahan, 1932, p. 51). Habang 

ginaganap ang kasukdulan ng pagdiriwang sa tapat ng Palasyo ng Malacañang sa 

Maynila (Protesta, 1903, p. 1; Scott, 1983, p. 185), na ayon kay Ka Amado V. Hernandez 

(1969, p. 205) ay tinawag noon na Plaza Anti-Imperyalista. Marahil, tinawag na Plaza 
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Anti-Imperyalista iyon dahil sa talumpati1 ni Dr. Gómez (Sison, 1966/2001, p. 94) sa 

demonstrasyon: esensya ng makauring pakikibaka para sa makauri at pambansang 

paglaya sa imperyalistang US. Hinggil sa anti-imperyalistang pahayag ni Dr. Gómez, 

mahihinuhang sanhi ito ng pagkakakilala, sa pinakaminimum sa diyaryong El 

Renacimiento, sa Amerikanong si Henry Parker Willis na prominenteng miyembro ng Liga 

ng Anti-Imperyalista na nabuo sa pagtutol sa kolonisasyon sa Pilipinas (Cano, 2011, p. 

419). Mahalagang maitala rin na may kalapitan ang pagwika ni Dr. Gómez sa magiging 

pakahulugan ni Lenin (1917/2020, p. 85) sa imperyalismo. Gayundin, maaaring 

nakadagdag din sa pagkakatawag sa pinagdarausan ang pagtanggi sa pakiusap sa 

pagdaraos ng Pasko ng Paggawa ng kolonyal na gobyerno ng US sa Pilipinas, sa kabila 

ng nakapagpadala at pinayagan na mula sa telegrama (USPC, 1903). 

Mahalagang mabalikan din ang Pasko ng Paggawa noong 1908 (USPC, 1908c, 

p. 146). Mapupuna ang limang taong agwat dahil sa pananakot kasama ang pagkakapiit 

sa umuusbong na unyonismo at partikular kay Dr. Gómez (United States v Gómez, 1907) 

at maaring ituring na pagtalikod niya sa manggagawa at mamamayang Pilipino sa 

pagpapasuko niya para sa reporma sa mga nagpatuloy na katipunerong sina Macario 

Sakay y de León at iba pa (Cullinane, 2009; pp. 61-62). Ginanap ang pagdiriwang nito 

noong 1908 sa Teatro Rizal ng Tundo sa Maynila (USPC, 1908c, p. 146), na taon din ng 

unang hindi tuwirang deklarasyon ng pagkilala ng Kolonyal na Gobyerno sa Pilipinas ng 

US sa karapatan sa pag-uunyon (USPC, 1908b). Nagsilbing makasaysayang unang 

opisyal—kahit pinaamo, na pagdiriwang ito ng Pasko ng Paggawa. Makasaysayan ito, 

bilang isa sa kauna-unahang pormal na deklarasyong, kahit may restriksyon, sa 

kadahilanang nagsilbi rin itong unang pambansang pista-opisyal ng Pasko ng Paggawa 

(USPC, 1908a; 1908c, p.146; sa kaibang pagtatala sa unang opisyal na pagdiriwang ng 

Pasko ng Paggawa tingnan sina Constantino, 1975, p. 358; National Historical 

Commission of the Philippines, 2012). Naitakda ang pagdiriwang sa kabila ng pagiging 

sakop ng Estados Unidos (US) at minarkahan ang unang araw ng Mayo ng Pasko ng 

Paggawa sa Pilipinas kahit pa tuwing unang Lunes ng Setyembre ang pagdiriwang na ito 

sa US (United States Department of Labor, nd.; Kerabel, 2021, p. A17). Kaya, maituturing 

na “konsesyon” ang pagkakatalaga sa buwan ng Mayo para kabigin ang kilusang 

paggawa kung pagbabatayan ang pahayag ng Komisyon sa Pilipinas ng US (USPC, 

1908c, p.146). 

Unang araw ng Mayo 1913, pagkatapos ng limang (5) taon ng pagiging 

pambansang pista-opisyal, ipinagdiwang ang Pasko ng Paggawa. Idinaos ito sa Cine 

Oriental sa kalye Azcarraga— Abenida (C. M. Recto ngayon) sa Maynila (Kerkvliet, 1992, 

p. 31). Isinagawa ito sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga unyon at itinayo ang 

                                                           
1 Ayon kay Scott (1983, p. 185) maaaring di naganap ang sinabing pagwiwikang anti-imperyalismo sa 

eksaktong oras at pook naroon ang kolonyal na pulis at midya. 
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pederasyong Congreso Obrero de Filipinas (COF) sa pamumuno ni Hermenegildo Cruz 

kasama ang iba pang mula sa dating UOD (Kerkvliet, 1992, p. 31). Katulad ng naunang 

mga pagdiriwang, ipinagpatuloy nito ang panawagan sa walong (8) oras na paggawa 

kasama ang iba pang pagpapahalaga at paggalang sa paggawa ng manggagawa at 

mamamayang Pilipino (Kerkvliet, 1992, p. 31). Mula sa tagumpay na pagdiriwang na ito 

at sa pagkakatatag ng COF, maaaring simula 1920, idinaraos na ang Pasko ng Paggawa 

nang may maagap na paghahanda sa pamamagitan ng pagkakaroon ng “Komite sa 

Pagdiriwang sa Araw ng Mayo” ng COF (Richardson, 1984, p. 156). 

Mainam ding alalahanin ang pagdaraos noong 1927 dahil mahihinuha na susing 

panahon ito sa malalim na pagbabago sa kilusang paggawa sa Pilipinas tungo sa 

Marxismo-Leninismo na may mas pinong pagkaunawa sa relasyon ng imperyalismo at 

paggawa sa Pilipinas, at kung gayon, paghuhusto sa prinsipyo ng pagdiriwang-protesta 

ng Pasko ng Paggawa. Sa selebrasyon sa taong ito na sa Kamaynilaan din isinagawa, 

pinagtibay ng bagong halal na pamunuan ng COF kasama ng mga kasapi nito na 

ipagpatuloy ang laban sa imperyalismo at umanib para sa solidaridad ng pandaigdigang 

anakpawis sa Pulang Internasyonal ng mga Unyon ng Paggawa o ProfIntern 

(Professionalye Soyuz Internationalnye) (Kurihara, 1945, p. 61; Saulo, 1969/2002, p. 15; 

Sison, 1966/2001, p. 97). Ipinapahiwatig na ang pagsapi sa ProfIntern at ang pagdiriwang 

ng Pasko ng Paggawa ay makapag-aambag ng malaki upang maging maláy ang mga 

manggagawa at mamamayang Pilipino na may kinabukasan ang paglaban sa 

imperyalismo, gaya ng pinatunayan ng pagwawagi ng mga manggagawa at 

mamamayang Ruso sa Rebolusyon sa Rusya noong Oktubre 1917. Isinagawa ang 

pormalisasyon ng pag-anib makalipas ang isang buwan sa ika-15 kumbensyon ng COF 

pagkadating ng delegado ng ProfIntern (tingnan si Richardson, 1984, p. 139).  

Pagkalapat at Tila Pagkawala sa Panahon ng Ligalig, Pagkatapos ng 1927-1949 

Anim na buwan pagkatapos ng hayag na pormal na pagkakatatag at labimpitong 

(17) buwan bago ang deklarasyon ng Korte Suprema (The People of The Philippine 

Islands v Evangelista, Et. al., 1932), sa unang araw ng Mayo noong 1931 sa pamumuno 

ni Crisanto A. Evangelista, ipinagpatuloy ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) — mula 

sa palaban at tunay na maka-manggagawang hati ng COF o Katipunan ng Anak-Pawis 

ng Pilipinas (Carpio, 1931, p. 565; Sison, 1966/2001, p. 98), ang Pasko ng Paggawa sa 

taong ito sa porma ng protesta sa Maypajo, Caloocan (Carpio, 1931, p. 565; Sison, 

1966/2001, p. 98). Ngunit, kahit pa may permiso ang demonstrasyon, naging una itong 

nakatalang Pasko ng Paggawa na nakatikim ng pagbomba ng tubig mula sa estado 

(Carpio, 1931, p. 565; Sison, 1966/2001, p. 98). Sa kabila ng pandarahas ng estado, 

matibay na ipinagpatuloy ang tradisyon ng mga panawagan sa pagpapahalaga at 

paggalang sa paggawa kasabay ng pagpapabagsak sa mga kapitalista at panginoong 
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may lupa gayundin ang pagpapalayas sa mga imperyalista (Carpio, 1931, p. 565; Sison, 

1966/2001, p. 98). 

Mayo Uno ng 1939 sa syudad ng San Fernando sa Pampanga ang sumunod na 

nakatalang pagdiriwang (Kerkvliet, 1972, pp. 130-131). Pagkatapos ito ng dalawang taon 

ng kondisyonal na pagpapatawad ng gobyerno ni Quezon kina Evangelista at iba pa 

(Pardoned Communist at the Palace, 1937, p. 5) na naging hindi tuwirang 

pagpapawalang-bisa sa pagiging ilegal ng PKP at isang taon pagkatapos ng pagsasanib 

ng PKP at ng Partido Sosyalista ng Pilipinas na mula rin sa Pampanga. Sa pagdiriwang 

na ito, magkasamang nagmartsa ang mga manggagawa at magsasaka at nasaksihang 

nagsalita si Evangelista kasama ng iba pa (Kerkvliet, 1972, pp. 130-131). Ipinagpapatuloy 

ng Pasko ng Paggawa na ito ang tradisyon ng panawagan sa pagpapahalaga at 

paggalang sa paggawa habang inaangkla sa laban sa pangangamkam ng lupa ng mga 

asendero at ang pagtuligsa sa pasismo ng ilang imperyalista bilang porma ng 

pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa (Kerkvliet, 1972, pp. 130-131). 

Inilunsad ang Pasko ng Paggawa noong Mayo 1, 1949 sa kabila ng kinakaharap 

na mga ligalig dulot ng gera at iba pang usapin. Sang-ayon sa militanteng tradisyon at 

panawagan nito mula’t sapul, ipinagdiwang ito sa anyo ng kilos protesta sa Maynila para 

sa pagpapahalaga at paggalang sa paggawa ng mga manggagawa at mamamayang 

Pilipino na lumalaban sa imperyalismo (Stephens, 1950, p. 151). Pinamunuan ang 

selebrasyon ng unang pambansang sentrong unyon (Magadia, 2003, p.901): Congress 

of Labor Organizations (CLO) na itinatag noong 1945 na sa panahong ito ay nasa liderato 

ni Ka Amado V. Hernandez (Torres-Yu, 1987/2003, p.46) na ayon sa mga ahente ng 

gobyerno ay naging miyembro ng PKP sa pagkakataong ito (The People of the 

Philippines v Hernandez, 1964).  

Paghupa at Panunuot ng Di Pantay na Espasyo-Istoriko, Pagkatapos ng 1949 

hanggang sa Kasalukuyan 

Sa Pasko ng Paggawa noong 1971, ipinagdiwang ng mga Pilipinong manggagawa 

kasama ang kabataan at estudyante ang Pasko ng Paggawa sa pamumuno ng Katipunan 

ng mga Samahan ng mga Manggagawa (KASAMA) (Davis, 1989, p. 143; Torres-Yu, 

1987/2003, p. 50). Bunsod ng mahabang kawalan ng palaban na sentrong 

unyon/pederasyon, simula noong ginawang ilegal at binuwag ang CLO, ang mahabang 

panahong agwat ng pampublikong pagdiriwang sa Pasko ng Paggawa. Para 

pasinayahan at bumawi sa mahabang panahon ng di-pagdiriwang, nagmartsa ang mga 

kalahok nito mula España sa Maynila tungo sa Batasan Pambansa Complex sa Lungsod 

Quezon laban sa pasismo ng rehimeng Marcos at laban sa imperyalismo (Davis, 1989, 

p. 143; Torres-Yu, 1987/2003, p. 50). Mahalagang maipunto na inanak ang pasinaya ng 

pagbawi ng pagdiriwang mula sa inobasyong pagsanib ng kilusang kabataan sa kilusang 
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paggawa, gayundin ang muling pagkakatatag ng PKP sa teoretikal na pundasyon ng 

Marxismo-Leninismo-at-Kaisipang-Mao-Tse-tung (Torres-Yu, 1987/2003, p. 50). Sa 

kasamaang palad, bilang pambungad sa paparating na Batas Militar at katotohanan ng 

pasismo ni Marcos, sa pagdiriwang na ito’y namatay ang dalawang (2) manggagawa, 

kasama ang 22 anyos na si Lisa Balanda, at isang (1) mala-manggagawa; mayroon ding 

di bababa sa sampung (10) sugatan (Davis, 1989, p. 143; Torres-Yu, 1987/2003, p. 50).  

Bilang pakunswelo at upang palabasing maka-manggagawa ang diktador na si 

Marcos, isinabatas ang Koda sa Paggawa (Labor Code) noong Mayo 1, 1974, sa gitna 

ng Batas Militar na nagsimula noong 1972 (Office of the President of the Republic of the 

Philippines, 1972b). Isa sa nilaman ng Koda sa Paggawa ang pag-ulit ng pormal na 

deklarasyon bilang pambansang pista opisyal ng Araw ng Paggawa (Office of the 

President of the Republic of the Philippines, 1974/2017, p. 31). Mapanuyang pagkilala ito 

sa Pasko ng Paggawa dahil hindi binawi ng bagong batas na ito ang Pangkalahatang 

Utos (General Order) Bilang 5 noong 1972 ni Marcos (Office of the President of the 

Republic of the Philippines, 1972a, p. 7782) na nagbabawal sa mga rally, demonstrasyon, 

piket, at welga sa mga mahalagang (vital) industriya. At sa halip, pinalala at pinalawak pa 

ito ayon sa Utos ng Pangulo (Presidential Decree) Bilang 823 noong 1975: bawal ang 

lahat ng welga at lockouts (Office of the President of the Republic of the Philippines, 1975; 

tingnan din sina Pimentel, 1989/1991, p. 160; Torres-Yu, 1987/2003, p. 55). 

Sa pagtutol sa pagiging anti-manggagawa ng panunungkulan ni Marcos, noong 

Mayo 1, 1976 ay nagsilbing unang pangunahing pagkilos ang pagdiriwang-protesta ng 

Pasko ng Paggawa. Umikot ang pagdiriwang sa Kamaynilaan bago sinubukang 

magmartsa papuntang Malacañang (Torres-Yu, 1987/2003, p. 64). Bilang pagpapatuloy 

sa istorikal na militanteng tradisyon, pinamunuan ng Bukluran ng Mangagawang Pilipino 

(BMP), dalawang taon pagkatapos maitatag bilang alyansa at ginawang sentrong unyon 

(Torres-Yu, 1987/2003, p. 64). Sa Pasko ng Paggawa na ito ipinagpatuloy ng selebrasyon 

ang pagpapahalaga at paggalang sa paggawa ng manggagawa at mamamayang Pilipino 

at iniugnay ang mga panawagan sa anti-imperyalismo at anti-pasismo (Torres-Yu, 

1987/2003, p. 64). Sa kasamaang palad, sa kabila ng matagumpay na Pasko ng 

Paggawa, ipinagbawal ang BMP pagkatapos ng malaking pagdiriwang (Torres-Yu, 

1987/2003, p. 69). 

Matapos ang ilang taon ng kawalan ng mula sa at maka-manggagawang sentrong 

unyon, ipinagdiwang ang Pasko ng Paggawa noong 1980 sa okasyon ng pagtatatag ng 

Kilusang Mayo Uno (KMU). Itinatag ang KMU bilang isang independyenteng sentrong 

unyon noong Mayo 1, 1980 sa Araneta Coliseum, Lungsod Quezon (Scipes, 1996, p. 25, 

p. 249; Silverio, 2010, p.89; Torres-Yu, 1987/2003, pp. 70-71). Itinatag ang KMU sa 

pamumuno nina Felixberto “Ka Bert” S. Olalia, Cipriano “Popsing” C. Malonzo, at Crispin 

“Ka Bel” B. Beltran (Scipes, 1996, p. 25; p. 253; Silverio, 2010, p.89). Iniaayon bilang 
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paggunita ang araw ng pagkakatatag sa makasaysayang pambansa at pandaigdigang 

pagtataguyod ng pagpapahalaga at paggalang sa paggawa na sinisimbolo ng Pasko ng 

Paggawa (Raymundo, 2021, p. 148; Scipes, 1996, p. 25; Silverio, 2010, p.89; Torres-Yu, 

1987/2003, pp. 70-71). Alinsunod sa simbolo kasama ang pagpapatuloy ng Pasko ng 

Paggawa at pagkapangalan dito, tumindig sa tunay, palaban, makabayan, at anti-

imperyalistang unyonismo (TPMU) ang KMU (Torres-Yu, 1987/2003, pp. 70-71). Nagsilbi 

ang pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa kasabay ng okasyon ng pagkakatatag ng KMU 

bilang simula sa kasukdulan ng alingawngaw ng pagtutol sa anti-manggagawang Batas 

Militar hanggang sa welga sa La Tondeña at mga welgang inanak nito (Pimentel, 

1989/1991, pp. 164-177). 

Pigura 1 

Pagdiriwang-protesta ng Kilusang Mayo Uno-Southern Mindanao Region (KMU-SMR) sa Pasko ng Paggawa noong 

ika-1 Mayo 2021 sa Roxas Avenue, Davao City.  

 

Note. Mula sa KMU-SMR ang litrato. 

Sa kasalukuyan, matapos ang pagkakatatag ng KMU, naging patuloy at palagi na 

ang taunang kolektibo at organisadong pagdiriwang sa Pasko ng Paggawa sa lansangan 

man o birtwal (Baizas, 2020)— una noong 1 Mayo 2020 (tignan ang Ecumenical Institute 

for Labor Education & Research [EILER], 2002; Torres-Yu, 1987/2003, pp. 140-145). 

Maikakatwiran na sa aspekto ng pagkakaroon ng TPMU, na nananalaytay sa KMU, ang 

dahilan ng patuloy at palagiang pagdiriwang nito sa kasalukuyan. Sa rebyu sa itaas ng 

mga nakalipas na pangyayari, aspekto ng pagdaraos ng pagdiriwang ang pagkakaroon 
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ng sentrong unyon/pederasyong nagiging punong abalang gumagaod para isagawa ito 

na siyang tunay na mula at para sa manggagawa at mamamayang Pilipino. Dagdag pa, 

aspekto rin ang matalas at malawak na unibersalisadong panawagan sa pagpapahalaga 

at paggalang sa paggawa na may diwang palaban. Higit sa lahat, batay sa danas ng 

pagdiriwang sa nakalipas na mga Pasko ng Paggawa, kapansin-pansin na aspektong 

krusyal ang makabayang anti-imperyalismo na maituturing na pangunahing aspekto dahil 

integral ito sa aspektong tunay at palaban. Mapapansin na sa paggamit ng konsepto ng 

anti-imperyalismo, mula kina Gómez, Evangelista, Hernandez, Olalia, Beltran at sa 

kontemporaryong KMU, nagiging malawak ang pagtatambol ng pagpapahalaga at 

paggalang sa paggawa dahil pinag-iisa nito ang solidaridad ng boses ng mga 

manggagawa at mamamayang Pilipino, kasama ng iba pang manggagawa sa mundo, na 

matalas tutulan at matalas na tukuyin ang pangunahing maysala: ang imperyalismo 

(EILER, 2002; Raymundo, 2021, pp. 150-153; Torres-Yu, 1987/2003, pp. 140-145). Kaya, 

bagamat nasa panahon ng pandemyang COVID-19 ang mundo, ipinagpapatuloy ng 

pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa sa Pilipinas ang panawagan para sa pagpapahalaga 

at paggalang sa paggawa ng manggagawa at mamamayang Pilipino na di hiwalay sa 

nararanasan ng iba pang mga manggagawa ng daigdig (e.g. EILER, 2002), bilang 

hakbang pasulong sa espasyo-istorikal na kaayusang ninanais ng manggagawa at 

mamamayang Pilipino.  

Paraan ng Spatialization sa Paggalugod sa Espasyo ng Pag-asa 

Pagkontra-mapa ang gagawing pamamaraan para magalugad ang espasyo-

istorikal na danas para sa pag-asa. Pagkontra-mapa ito dahil babalikatin ng pagsisikap 

na ito na tukuyin at kilalanin ang espasyo ng pagsasagawa ng Pasko ng Paggawa na 

ituturing na bukal ng pag-asa. Kaiba sa nakasanayang mekanikal na pangalan-petsa-

pook na mga mapa at pagbalik-tanaw na isinasakatuparan pinapalabas na a-aspatial na 

dominasyon sa kasalukuyan, pagkokontra-mapa ito, kahit na walang pisikal at biswal na 

mapang maipapakita o malilikha—sa ngayon, dahil nirereposisyon sa ating kamalayan 

ang espasyong di kinikilala at di pinag-uusapang nalilikha ng mga manggagawa at 

mamamayang Pilipino na dumadalo sa pagdiriwang-protesta ng Pasko ng Paggawa para 

baguhin ang kasalukuyan. 

Upang maisagawa ang layuning pagkontra-mapa ng pag-asa sa Pasko ng 

Paggawa, ang pag-imbentaryo ng mga espasyo, ayon sa espasyo-istorikong danas ng 

Pasko ng Paggawa ang unang hakbang. Para tuparin ito, kailangang kilalanin ang 

spatiality ng Pasko ng Paggawa. Sang-ayon sa unang hakbang, magiging baryabol ang 

mga danas sa pagsasagawa ng mga pagdiriwang dahil mapagpasyang aspeto itong 

lumilikha ng espasyo ng pagdiriwang. 



 Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 2                                                                                                                                          

67 
 

 

Walang pagtanggi sa istorikal na pagrebyu ng Pasko ng Paggawa na napopook 

ito. Kapuna-puna sa pagbabaybay na may tiyak at pisikal na pagkakapook ito, kahit pa 

sandali lang na pag-okupa ito para maisagawa ang kolektibo at organisadong 

pagdiriwang-protesta sa pagpapahalaga at paggalang sa paggawa. Higit rito, 

mapapansin din na lumilikha ng espasyo para likhain at balikatin ng pagdiriwang-protesta 

ang pagsasama-samang napopook ng mga naging at patuloy na paglahok sa Pasko ng 

Paggawa (tingnan si Merrifield, 1993, p. 522). Kung gayon, masisipat sa Pasko ng 

Paggawa ang salimbayang kung wala ang sandali ng mga taong prinsipyadong 

nagsama-sama, wala ang espasyo ng pagdiriwang-protesta; habang kung wala ang pook 

na nilulunsaran maaaring wala ang pagsasagawa ng pagdiriwang-protesta, sa minimum 

sa lugar na iyon. 

Mula sa nabanggit na produksyon at reproduksyon ng espasyo ng protesta, 

maipupunto na may spatiality (Soja, 1985, pp. 123-124) ang Pasko ng Paggawa dahil 

nga susi sa pagkakalilikha ng espasyo ng sinabing okasyon ang dinamikong sandali ng 

pagsasama-sama sa tiyak na lugar. Subalit, di malinaw dito ang konteksto ng 

pagkakalikha ng spatiality ng Pasko ng Paggawa. Sa simpleng pagsasama-sama lang 

ba kahit saang pook nalilikha ang espasyo ng Pasko ng Paggawa sa Pilipinas? 

Mahalagang malaman ang batayan ng espasyo lagpas at mula sa prinsipyadong 

pagsasama-sama dahil kung ito lang at kahit saan nagmimistulang talinghaga at/o 

sisidlan lang ang espasyo— at kung gayon hindi maiimbentaryo ang spatial na danas ng 

pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa. 

Sa pagsangguni sa isinagawang maikling rebyu ng espasyo-istorikal na danas sa 

Pasko ng Paggawa ng kilusang paggawa sa Pilipinas, mapupuna na hindi kahit saan ang 

espasyo ng sinabing pagdiriwang. Lagi’t lagi, napopook ang pagdiriwang na ito sa 

sentrong syudad, maliban sa isang tala na sa syudad ng Pampanga— ngunit ano’t 

anuman sa lungsod pa rin naman. Sumakatwid, susi ang partikularidad ng pagkakapook 

ng Pasko ng Paggawa bilang kolektibo at organisadong protesta-pagdiriwang sa 

pangunguna ng kilusang paggawa sa Pilipinas sa lungsod sa produksyon at 

reproduksyon ng espasyo ng Pasko ng Paggawa. Marahil sa pagtatampok sa 

kalahagahan ng paggawa, lalo na ng mga manggagawa, ipinopook ang pagdiriwang sa 

syudad. Sa mga syudad mas madali ang pagdalo ng mga manggagawa, marahil dahil 

dito malapit ang kanilang tirahan, lugar-pagawaan, at/o dahil madali itong marating. 

Gayundin, istorikal ding naipopook sa mga syudad-espasyo ang katulad na mga protesta, 

kung ikukumpara sa iba pang mga bansa. Sa rasong dito sa mga syudad-espasyo na 

konsentrado ang maraming susing kaganapang panlipunan bilang himpilan ng mga 

pambansang opisina ng estado gayundin ng pambansa at pandaigdigang institusyong 

pribado, kaya kung gayon palatandaang lokasyon ng kapangyarihang pampolitika, na pilit 

sinusubok ng katulad na mga protesta (cf. Kowalewski, 2013, p. 19). 
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Dagdag pa para sa partikularidad sa Pilipinas, mailulugar ang lahat ng natalakay 

na pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa sa taunang sandali ng heograpikal na pag-okupa 

sa syudad kumprador, na ayon kay Cunanan (2020, p. 43) ay isang tiyak na lugar na may 

medyasyon ng antagonistikong espasyo, relatibo sa manggagawa at mamamayang 

Pilipino kasama ng kanilang kilusang panlipunan, sa pangunguna ng mga kumprador 

para sa pangingibabaw ng dayuhang kapital sa mga syudad. Bagaman, kailangang 

banggitin na di banayad sa espasyo at panahon ang reproduksyon ng antagonistikong 

espasyo ng syudad kumprador pero itinuturing ng saliksik na ito na nangyayari na noong 

1901 sa Maynila (tingnan si Pante, 2019, p. 30). 

Sa tiyak na sandali ng pagsasagawa ng Pasko ng Paggawa sa pangunguna ng 

kilusang paggawa sa Pilipinas, mapapansin ang isang tipo ng espasyo-istorikal na 

papalitaw na pagsusubok (contestation) sa nangingibabaw na kontemporaryo ng spatial 

na relasyong panlipunan ang heograpikal na pag-okupa sa sinabing mga tiyak na syudad 

(tingnan din si Evangelista, 1932, p. 5). Sa pinakaminimum sa usaping paggawa, 

kinasasapitan ng pangunguna ng mga kumprador ang malawakang di pagpapahalaga at 

di paggalang sa paggawa—kasama ang pagsupil, ng mga manggagawa at iba pang 

mamamayang Pilipino at nalilikha nila ayon sa kanilang pangalan ang syudad kumprador 

(Cunanan, 2020, p. 54). Sa kabila nito at iniaanak na di matapos-tapos na espasyo-

istorikong pagsubok sa syudad kumprador, nagkakaroon ng pag-astang demokratiko ang 

kontemporaryong syudad kumprador upang magpakita ng isang antas ng pagkilala sa 

pagkakapatas sa lahat sa paggamit ng espasyo. 

Sa astang demokratiko ng syudad kumprador kahit kabi-kabila at patuloy ang 

spatial na panunupil, nabibigyan ng lugar sa mga syudad ang papalitaw, kahit pa sa 

sandali lamang, na pagsubok sa nangingibabaw na spatial na relasyong panlipunan. 

Kung kaya, nagkakaroon ang sandali ng heograpikal na pag-okupa ang pagdiriwang ng 

Pasko ng Paggawa ng paghaharap (foreground) ng malay sa uring panlipunan na 

paggamit ng espasyo upang mapangibabawan, sa isang antas sa partikular na lugar at 

sandali, ang pangunguna ng kumprador kasama ang dayuhang kapital laban sa paggawa 

at mamamayan. Sa paghaharap na ito nagkakaroon ng legal at demokratikong pagtutol 

na anyo ang sandali ng pisikal na pag-okupa ang protesta-pagdiriwang ng Pasko ng 

Paggawa. Samantala, nasasagawa ang anyo ng pagsubok sa pamamagitan ng 

paggambala at pagbigo ng spatial na kaayusan sa mga syudad ng Pilipinas ang 

naisasagawang pagsubok ng Pasko ng Paggawa. Gayunpaman, kahit may astang 

demokratiko ang kontemporaryong syudad kumprador, laging may nakaambang 

karahasan para sa mga nagdiriwang ng Pasko ng Paggawa mula sa makauring estado 

gamit ang pulisya at mga paniktik nito. Maituturing na halimbawa nito ang astang 

demokratiko na pinahintulutang makapagdiwang ng Pasko ng Paggawa 1980 sa Araneta 

Coliseum sa Lungsod Quezon. Gayon ding halimbawa ang taunang pagdiriwang nito, 

maliban noong 2020, na may laging nakaambang pulisya sa Mendiola at nakakalat na 
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paniktik. Kung kaya, kung babalik sa pahayag ni Evangelista (1932, p. 5), di balintuna 

(unironic) ang paggamit ng astang demokratikong espasyo ng syudad kumprador kalakip 

ang astang pambansang pista opisyal ng Pasko ng Paggawa. Sa rasong hangga’t 

umaayon ito sa layuning maisagawa ang sandali ng heograpikal na pag-okupa na 

sumusubok sa kontemporaryong sosyo-espasyong makauri, malugod na pagkakataon 

ang mga katulad na maliliit na mga asta ng mga kumprador at kapanalig nila kahit pa 

maaari rin nilang biglang bawiin o isagawa kahit kailan ang banta ng karahasan.  

Mula sa itaas, nagiging posible ang pagsubok sa porma ng pagdiriwang ng Pasko 

ng Paggawa sa lungsod dahil kinakasangkapan ng mga kilusang panlipunan ang 

malawak na bilang ng nagproprotesta-nagdiriwang, na mula sa hanay ng mga babae at 

lalaking manggagawa at mamamayang Pilipino, na ang pag-uumpukan ng  maraming 

katawang nagsama-sama sa lansangan at/o mga pampublikong lokasyon sa syudad ay 

para gambalain at biguin ang di pagpapahalaga sa paggawa sa Pilipinas, kahit pa sa 

maikli at maliit na saglit at espasyo. 

Pigura 2 

Pigura ng lapit sa paggagalugad ng espasyo ng pag-asa sa Pasko ng Paggawa. 

 
Note. Sariling likha ng may-akda. 

Kapag naimbentaryo na ang mga espasyo-istorikal na danas sa Pasko ng 

Paggawa, ang pagkakatergorya ng mga danas ayon mga espasyo ng pag-asa ang 

panghuling hakbang. Matatagpuan ang unang pagsasakonsepto ng “espasyo ng pag-

asa” sa sariling pahayag ng Marxista na si David Harvey (2000). Sa kasamaang palad, 

di nagbigay ng direkta at malinaw na pagpapakahulugan si Harvey. Sa halip, mapapansin 

sa paggamit ni Harvey (2000, p. 17, p.189) na mayroong itong kaugnayan sa kanyang 

pag-unawa sa pagninilay ni Ernst Bloch sa konsepto ng pag-asa at pinares sa kanyang 
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heograpikal na prosesong utopiyanismo na kakakitaan ng pagsasakongkreto ng 

pagbabago mula sa danas tungo sa ideya nang nilalapat sa gawa.  Mula kay Harvey, 

mahihinuhang tumpak ang pakahulugang maka-Bloch nina Ben Anderson at Jill Fenton 

(2008, p. 76) sa “espasyo ng pag-asa”: kinabibilangan ng pag-iisip labas sa karaniwan, 

pang-araw-araw na buhay na hindi pa natutupad o, nagdadala ng posibilidad nang 

spatial/temporal sa dito at ngayon na maaaring kaiba ang pagkakaroon ng pag-asa.  

Mula kina Anderson at Fenton (2008) maaaring makatergoryang “espasyo ng pag-

asa” ang mga espasyo-temporal na danas kung: 

a) mula sa espasyo-istorikong danas na di-karaniwan at/o di-kontemporaryo; 
b) ngunit nakakonteksto sa karaniwan at/o kontemporaryo; at 
c) mayroong pagtanaw sa kakaibang hindi pa natutupad sa espasyo-istorikong 

kontemporaryo. 

Mula sa operasyonalisayson nina Anderson at Fenton, maipapakita ang “espasyo 

ng pag-asa” sa Pasko ng Paggawa kung mailalarawan kaganapan ito na: 

a) minsanan lamang sa tiyak at partikular na espasyo at panahon; 
b) bunga ng kinakasapitang pang-araw-araw; 
c) mayroong positibong perspektiba at/o adyenda sa kinabukasan hindi pa 

nararanasan ng mga manggagawa at mamamayang Pilipino. 

Tinutukoy ng espasyo-istorikal na danas ng pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa 

na pinapangunahan ng kilusang paggawa sa Pilipinas na bukas na maimbentaryo sa 

posibilidad sa pagkakaroon ng kategorya ng “espasyo ng pag-asa” ang tinutukoy na 

pagdiriwang. Posible ang pag-iimbentaryo ng sinabing pagdiriwang, kalakip ang spatiality 

nito, sa rasong mayroon ang Pasko ng Paggawa sa Pilipinas na pag-asa kahalintulad ng 

danas ng malawak na tipo ng kilusang panlipunan sa daigdig (cf. Jenkins & Form, 2005, 

p. 331) at kung susundan ang pag-aaral ni Wrigley (2015, p. 218) ng pagsasakamay ng 

manggagawa sa Pasko ng Paggawa sa Europa. Sa partikular, malalagom mula kay 

Wrigley (2015), buhat sa pagdiriwang nito sa Europa noong mga panahon ng 1890, 

nagmumula sa sariling lakas ng mga nagdiriwang na nagtatambol nang mas mabuting 

pagtanaw sa kinabukasan ang hatid ng pagdiriwang nito sa Europa. Masisipat na 

maaaring mayroong kaparehas na paglalagom ang espasyo-istorikal na danas ng Pasko 

ng Paggawa sa Pilipinas sa positibong rasong lagi’t-lagi patungkol sa pagsisikap nang 

ikabubuting panghinaharap ang tuong pagpapahalaga at paggalang ng paggawa ng mga 

taunang pagdiriwang. Nakakadagdag ding detalye ng sinabing paglalagom na 

pinagtutulungan isagawa ang Pasko ng Paggawa ng kolektibo at pinapangunahan ng 

mga organisasyon at unyon ng mga manggagawa kasama ang iba pang anakpawis 

simula sapul sa unang pagdiriwang nito sa panahon nina Gómez, patungo kina 

Evangelista hanggang kina Hernandez, na pinapapatuloy, pangunahin ng, Kilusang 

Mayo Uno sa kontemporaryo.  
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Tungo sa Espasyo ng Pag-asa sa Paskong Paggawa sa Pilipinas 

Ayon sa naunang seksyon, maaaring ngang mahihinuhang mayroong nanalaytay 

na isang kategorya ng pag-asa sa pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa ng kilusang 

paggawa sa Pilipinas dahil mayroong dalang antisipasyon ng positibong pagbabago ang 

kolektibo at organisadong pagsasagawa nito. Gayundin, inililinaw sa itaas na mayroong 

spatiality o kinakapalooban ng konsepto ng espasyo ang sinabing pagdiriwang dahil 

isinasagawa ito ng kolektibo at organisado sa mga syduad upang subukin kahit sa isang 

sagit at maliit na panahon at espasyo ang pangingibabaw ng mga kumprador at 

dayuhang kapital. Pero, para isakongkreto ang pagkakaroon ng konsepto ng pag-asa sa 

Pasko ng Paggawa sisikaping ng dakong ito ang sentral na nilalayong pagkokontra-mapa 

gamit ang konseptong “espasyo ng pag-asa”. 

Gamit ang operasyunalisasyon ayon kina Anderson at Fenton (2008) 

madadalumat na mayroong “espasyo ng pag-asa” ang Pasko ng Paggawa dahil: 

a) nagmumula ang pagdiriwang nito sa kontemporaryong arawang 
pagsasamantala at pang-aapi—mula sa di-sapat na sahod/kinikita sa lugar-
trabaho at alyenasyon sa arawang paggawa at hirap ng buhay kaalinsabay ng 
di-mapagkalinga at nakakiling sa dominanteng uring panlipunan na estado—
na repleksyon ng mga sinasambit at sinisiwalat ng mga nagdiriwang mula sa 
kanilang mga pinagpapatuloy at pinag-iibayong mga panawagan, sigaw, kanta, 
plakard, istrimer, at/o polyeto, kasama ng iba pa (tignan ang EILER, 2002); 

b) isang kongkretong halimbawang hakbang patungo sa positibong pagbabago 
ang minsan isang taong pandaigdigang kolektibo at organisadong protesta-
pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa sa Pilipinas na inaantabayanan, 
hinahanda, sinasalubong, at pinagdiriwang sa piling syudad tulad noong 
“Komite sa Pagdiriwang sa Araw ng Mayo” ng COF at ang masinsing 
pagpaplano ng KMU at iba pang organisasyon sa kontemporaryo; 

c) tumatanaw ang sinasabing pagdiriwang ng pagbabagong panlipunan mula 
pambansa at pandaigdigang di-katulad ng kontemporaryo at sa anyong 
mayroong pagkakapantay-pantay na kinabukasang pinapahalagahan at 
ginagalang ang paggawa—na sa ngayon unti-unting kinikilala at papalawak sa 
iba’t-ibang aspeto at bahagi ng karapatan salamat sa patuloy at walang 
sawang pagsubok sa kontemporyong di-pantay na spatial na relasyon sa 
lipunan, na hindi lang nakukupot sa unyonismo kundi kasama ang kalayaang 
pambansa gayundin sa pagtutubos sa uring panlipunan na lantarang sinisigaw, 
kinakanta, at sinisiwalat sa sinabing pagdiriwang (tignan ang EILER, 2002). 

Sa tulong ng “espasyo ng pag-asa” nilalapat sa realidad, at hindi lang sa 

paghinuha at pagpapareha ng karanasan sa ibang dako ng mundo, ang obserbasyon ng 

pagkakaroon ng isang kategorya ng pag-asa sa Pasko ng Paggawa. Sang-ayon sa 

“espasyo ng pag-asa” maoobserbahan mayroong pag-asa sa Pasko ng Paggawa dahil 

mapupuna sa kolektibo at organisadong pagdalo ang laging pagsilang ng mga bayaning 
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malay-sa-uring-panlipunan at anti-imperyalismo sa taunang sandali ng pisikal na pag-

okupa sa syudad kumprador-espasyo (comprador city-space). Gamit ang “espasyo ng 

pag-asa” malinaw na di-basta-basta ang pagdiriwang at pagkakalikha ng pag-asa. Mula 

ito sa pang-araw-araw na kalagayan na kakakitaan ng di-pagpapahalaga at di-paggalang 

sa kanilang paggawa—sang-ayon sa kanilang mga panawagan, sigaw, plakard atbp.. 

Habang, sanhi naman ng kanilang positibong pagtanaw sa kinabukasan ayon sa kanilang 

kongkretong alternatibo, tulad nang: pagtataas ng kanilang sahod kalakip ang 

pagtutuldok sa kontraktwalisasyon sa buong bansa, pagsasarili ng Pilipinas mula sa 

imperyalismo, hanggang pagtutubos ng uring panlipunan, kasama ng iba pa. 

Bagaman itinatakda ng operasyonalisayon ayon kina Anderson at Fenton (2008) 

ang batayan ng pagkakaroon ng “espasyo ng pag-asa”, di nabanggit ng pagsasagawa 

ng operasyonalisasyon ang paliwanag ng susing sangkap sa pagkakaroon ng kategorya 

ng pag-asa ang Pasko ng Paggawa. Sa simpleng paggamit ng “espasyo ng pag-asa” 

matutukoy ayon sa obserbasyon ng espasyo-istorikal na danas ng Pasko ng Paggawa 

na ang pagkakaroon ng malay sa uring panlipunang—di nakakahon sa pambasa at 

kontemporaryong kalagayan, at karugtong na pagiging kapanalig ng paggawa na 

rumururok sa espasyo-istorikal na anti-imperyalismo ng Pasko ng Paggawa ang 

masasabing susing sangkap, kahit pa hindi ito simplistikong matatagpuan kahit kailan at 

kahit saang pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa. Susing sangkap ito sa rasong 

pinagbibigkis ng kamalayan sa uring panlipunan na rumururok sa anti-impeyalismong 

pagsisikap ang kongkretong pagkakatulad at pagkakaugnay ng mga espasyo-istorikal na 

di-pagpapahalaga at di-paggalang sa paggawa na lumilikha ng pagsasamantala ng 

bawat manggagawa at iba pang anakpawis sa bawat pagawaan at lugar-paggawa—

kasama ang ekstensyon palabas sa mga ito (tignan si Miliband, 1987, p. 325). Gayundin, 

sa tulong ng kamalayang sa uring panlipunan nauugat ang di-pagpapahalaga at di-

paggalang sa paggawa sa imperyalismo (tignan si Sison, 1969/2021, p. 67) para patalisin 

ang bigkisan sa solidaridad ng mga manggagawa at iba pang anakpawis, hindi lang ng 

mga Pilipino, na nagreresulta sa kongkretasyon ng pagrurok ng Pasko ng Pasko sa 

Pilipinas sa anti-imperyalismong pagsisikap na hindi lang natatapos sa loob ng 

unyonismo sa halip sa pambansang kalayaan at ultimong pagtutubos sa uring 

panlipunan. Panghuli, maoobserbahang aplikasyon ng pag-unawang maiuugat sa anti-

imperyalismo ang kolektibo at organisasdong pagdiriwang sa syudad kumprador ng 

Pasko ng Paggawa sa pangunguna ng kilusang paggawa. Aplikasyon ito ng anti-

imperyalilsmo dahil binubukas ng matalas na kamalayan sa uring panlipunan ang 

paggamit ng espasyo ng mga manggagawa at iba pang anakpawis na Pilipino na pisikal 

na subukin kahit pa sandali lang ang espasyo-istorikal na medyasyon at pangungunang 

mga kumprador sa di pagpapahalaga at di-paggalang sa paggawa para sa 

pangingibabaw ng dayuhang kapital (tignan si Cunanan, 2020, p. 54). Hindi man malay 

nang mas marami sa mga dumadalo ang pagkaunawa sa makauring espasyo na 

mayroon kaugnayan imperyalismo, sumisimbolo ng pagsusubok sa syudad kumprador-
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espasyo ang mga di-labag sa batas na pagsasama-sama at pag-uumpukan ng mga 

katawan ng malawak na bilang ng nagdiriwang na babae at lalaking manggagawa at iba 

pang mga Pilipino ang pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa. Umaayon ang sandali ng 

pisikal na pag-okupa, pagsama-sama, at pag-uumpukan sa layuning gambalain at biguin 

ang di-pagpapahalaga at di-paggalang sa paggawa sa Pilipinas at ituon sa imperyalismo 

ang pangunahing dagok, sa kabila ng laging nakaambang karahasan ng syudad 

kumprador. 

Malaking halimbawa ng pagkakaroon ng “espasyo ng pag-asa” ang 

pagkakalunsad sa loob ng dalawang taon ng Pasko ng Paggawa sa Pilipinas sa panahon 

ng Pandemyang COVID-19 at kaugnay pangunhahin ng militarisadong solusyon dito 

kabilang ang lockdown at iba pang panghihigpit. Sa loob ng dalawang taon malikhaing 

pagsasagawa ang magkasunod na pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa. Makikita ito sa 

di-papatigil sa pandemyang pagdiriwang noong unang taon, 2020, sa paraang birtwal 

kahit mabagal at mahal ang paggamit ng internet kahit na sa mga sentrong lungsod 

(Baizas, 2020). Gayundin, noong 2021 pinagpatuloy pa rin ang birtwal na pamamaraan 

pero humakbang pasulong sa pagdiriwang sa kalye mula sa Liwasang Bonifacio sa 

Maynila tungo sa Welcome Rotonda ng Lungsod Quezon gayundin ang mga hiwalay na 

pagdiriwang sa mga syudad ng Naga, Cebu, Davao at iba pa (Anakbayan, 2021, Kilab 

Multimedia, 2021; Philippine Star, 2021). Sa parehong partikular na protesta-pagdiriwang 

mapapansing ang solidaridad ng mga manggagawa at mamayang Pilipino sa kapwa 

manggagawa ng buong mundo sa pagsasagawa ng Pasko ng Paggawa dahil mayroong 

kinabukasang mas mainam. Sa pagdiriwang na mga iyon itinuon sa partikular na 

pangangailangan sa araw-araw at hinaharap sa panahon ng pandemya ang hinggil sa 

pagpapahalaga at paggalang sa paggawang panawagan sa usapin ng ayuda, trabaho, 

sahod, anti-militarisasyon, anti-submisyon sa imperyalismo ng kasalukuyang gobyerno, 

at iba pa. Sa parehong pagdiriwang din, maoobserbahan, na matagal itong 

pinaghandaan, pinagtugma, at inayon sa kasalukuyang panawagan at kinabukasang 

hindi pa natutupad at sadyang ipinatuon kaugnay sa anti-imperyalismo na 

masasalungguhitan ng pagsusunog ng effigy na mayroong imahen ng US at Tsina noong 

2021. Partikular, maaaring bigyan ng dagdag na pansin na noong 2021 na Pasko ng 

Paggawa sa Kamaynilaan di-nagpatinag na di-maisagawa ang kolektibo at organisadong 

pagdiriwang ng hadlangan itong magprograma sa Liwasang Bonifacio. Nang hadlangan 

ito sa Liwasang Bonifacio, ginamit ng mga nagdiriwang ang bilang at dami ng mga 

katawang pisikal na umuukopa ng syudad kumprador-espasyo na imartsa at iprotesta 

ang paghadlang at tumungo sa Welcome Rotonda bilang pamamaraang simbolikong 

pagtutol at paghubad sa maka-uri, partikular ang pangunahing maka-Kumprador, maka-

dayuhang kapital, at anti-paggawa, espasyo sa Maynila sa kabila ng pagiging ligal, 

mapayapa, at higit sa lahat sa panahon ng pandemya nang sumusunod sa minimal na 

rekisito ng protocol pangkalusugan. 
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Anti-Imperyalismo ang Spatiality ng Ating Pag-asa! 

Alinsunod kay Ka Amado V. Hernandez, sa isang antas nagiging mas madali ang 

paghahanap sa pag-asa kung ilalakip ang pasko sa Araw ng Paggawa: Pasko ng 

Paggawa, dahil sa paggamit nito pwersahang pinapares sa popular na konotasyon ng 

pasko ang pinagtutuunang pagridiriwang bilang pagdating ng rebolusyonaryong 

pagbabago sa kamay ng mga manggagawang malay sa uring panlipunan bilang 

bayaning tagapagligtas. Sa pagkilala sa Pasko ng Paggawa, ngayong Pandemyang 

COVID-19 binibigyan ng mukha ng isang kategorya ng pag-asa ang malikhain at di-

patitinag na paglulunsad ng pandaigdigang Pasko ng Paggawa sa pangunguna ng 

kilusang paggawa sa Pilipinas mula sa katakot-takot na balakid, higit sa lahat, ng bayrus 

kasama pa ang iba’t-ibang pinatitinding karahasan laban sa manggagawa at 

mamamayang Pilipino. Mula sa pagkakaroon ng isang kategorya ng pag-asa sa Pasko 

ng Paggawa, tinangka ng pagsisikap na ito na ikontra-mapa ang mga nakalimbag na 

salaysay sa espasyo-istorikal na danas ng sinabing pandaigdigang pagdiriwang sa 

Pilipinas para sa partikularidad ng pagkakaroon nito ng “espasyo ng pag-asa”. Ginamit 

na paunang batayan upang mabuksan ang pagtatangka ang pagninilay pulitikal ni Ernst 

Bloch (1954/1986) sa mga sangkap ng pag-asa mula sa emosyon at katalusan sa 

pagbabago na wala sa kontemporaryo at inugnay ang mga ito sa pangkalahatang 

pagdaraos ng kolektibo at organisadong pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa sa Pilipinas. 

Lagpas sa pangkalahatan at paunang batayan mula kay Bloch, nasipat ng 

pagtatangkang ito na matatagpuan ang isang kategorya ng pag-asa sa pagdiriwang ng 

Pasko ng Paggawa. Gamit ang konspeto heograpikal na “espasyo ng pag-asa” ni Harvey, 

matatagpuan ang pag-asa sa pagsasakamay ng mga manggagawa at mamamayang 

Pilipino ang mas maaliwas na kinabukasan, kaiba at wala sa pangkasalukuyan. Sa porma 

ng kolektibo at organisadong protesta-pagdiriwang ang pagsasakamay na mayroong 

layunin na mapagpatuloy ang pagpapahalaga at paggalang ng paggawa hanggang sa 

kinabukasan. Habang sa anyo ito ng pagsubok gamit ang legal at demokratikong pagtutol 

na gumagambala at bumibigo ng spatial na kaayusan sa syudad kumprador ng Pilipinas, 

kahit pa sa relatibong maiksi at maliit na panahon at espasyo ang sandali ng tiyak na 

pisikal na pag-okupa. Makakatuwiran na ayon sa pagsasakamay, lumilikha ang sinabing 

pagdiriwang-protesta nang di-karaniwang espasyo mayroong pag-asa labas ngunit mula 

sa araw-araw na di-pagpapahalaga at di-paggalang sa paggawa para tanawin ang 

maaliwas na kinabukasang kabaliktad ng mga araw-araw na pinagmulan na di-kupot sa 

usaping unyon kundi hanggang sa paglayang pambansa gayundin ng pandaigdigang 

pagtutubos ng uring panlipunan (tignan din si Evangelista, 1932, p. 5). Matuturing na 

tampok ang rurok nang diyalektikal na anti-imperyalistang paninindigan ng Pasko ng 

Paggawa. Rurok ito sa kadahilanang mapupuna na sa tulong ng pagkaunawa sa anti-

imperyalismo, kaugnay ng pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa, inuugat at tinuturing ang 

imperyalismo bilang pangunahing may sala sa di-pagpapahalaga at di-paggalang ng 
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paggawa sa Pilipinas, na sanhi rin ng malawak na solidaridad ng mga manggagawa, 

mamamayang Pilipino, at ibang lahi.  

Tumutukoy lamang sa maikli at mabilis na pagbabagtas ng pangkalahatang 

espasyo-istorikong pagdiriwang-protesta ng Pasko ng Paggawa ng kilusang panlipunan 

sa Pilipinas ang pagtatangkang pagkontra-mapa sa pag-asa. Pero maaari sa 

ekstrapolasyon ng pagsasakamay ng mga manggagawa na malay-sa-uring-panlipunan 

at anti-imperyalista na maaaring hindi lang sa panahon ng pandemya makikita ang 

kategorya na ito ng pag-asa at hindi lang sa Pasko ng Paggawa kung nanalaytay ang 

mga aspetong tinukoy sa itaas. Subalit para pagtibayin ang esktrapolasyong ito 

kakailanganin ang mas partikular na mga saliksik. Muli, ekstrapolasyon lamang ito dahil 

di-tinangka ng pag-aaral na palalimin ang unawa sa reaksyon ng estado at 

mamamayang, kabilang o di-kabilang, sa sinabing pagdiriwang. Gayundin, tinuon ng 

pagtatangka ang pangkalahatang danas sa espasyo ng kalunsuran at ang anyong ligal 

at demokratikong pagdiriwang-protesta, kung kaya di-nabigyan ng pansin ang pag-iiba-

iba ng topograpikal na espasyo sa kalunsuran, pangkalahatan at malawak na espasyong 

rural, at nakaanyong di-ligal na pagdiriwang ng iba pang uring panlipunan sa Pilipinas.  

Mula sa espasyo-istorikal na pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa na rumurok sa 

anti-imperyalismo sa Pilipinas at para sa espasyo ng pag-asa, umaasa na maipagpatuloy 

ang pagtambol mula sa kongkretong kaayusan ang paglaban sa imperyalismo ngayong 

pandemya, at lagpas pa. Mahirap itong gawin dahil masalimuot ang kontemporaryong 

realidad. Gayunpaman, ayon nga kay Brecht (1932/2001, p. 148), pinino at sinaespasyo, 

at sa rurok ng pagdiriwang ng Pasko ng Paggawa sa Pilipinas: anti-imperyalismo ang 

spatiality ng ating pag-asa! 
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ABSTRAK 

Layunin ng pag-aaral na masuri mula sa mga nalikom na eko-panitikan ang mga 

pananaw ng mga Manobo ukol sa kalikasan gamit ang eko-kritisismo. Natuklasan na ang 

mga paniniwala ng mga Manobo kaugnay sa kalikasan ay may kaakibat na 

pagpapahalagang panlipunan na ukol din sa pangangalaga at pagbibigay-proteksyon sa 

kalikasan. Ang mga paniniwala at pagpapahalagang ito ang nagbibigay-hugis sa likas na 

pananaw sa mundo ng mga Manobo ukol sa kalikasan. Tinitingnan ng mga Manobo ang 

kahanginan bilang kaginhawahan ng pamumuhay, ang katubigan bilang kabuhayan, ang 

kagubatan bilang libreng pamilihan, at ang lupang pamana bilang kaakuhan at bukal ng 

karangalan ng tribo. Ang mga likas na pananaw na nalilimi mula sa mga eko-panitikan ay 

nagpapaliwanag kung gaano kahalaga sa buhay ng mga Manobo ang kalikasan. 

Nagdudulot din ito ng mas malalim na pang-unawa kung bakit kailangang pangalagaan 

at proteksyunan ng mga Manobo ang kalikasan kagaya ng pangangalaga nila sa kanilang 

buhay at karangalan. 

Mga Susing Salita: eko-panitikan, paniniwala, pagpapahalagang panlipunan,                                      

likas na pananaw sa mundo, tribong Manobo 

 

~~~ 

ABSTRACT 

 The study aims to examine from the eco-literature the worldviews of the Manobo 

in relation to nature using the lens of eco-criticism. It was discovered that such beliefs of 

the Manobos are associated with social values that are also concerned with the care and 

protection of nature. These beliefs and values shape the Manobo worldviews of nature. 

The Manobos view the air as a comfort of living, the waters as livelihood, the forest as a 

market place where everything is for free, and the ancestral land as the identity and pride 

of the tribe. These worldviews gleaned from eco-literature explain how important nature 

is to the lives of the Manobo people. It also brings a deeper understanding of why the 

Manobos need to care for and protect nature as much as they care for their lives and 

dignity. 
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Introduksyon 
 

Repleksyon ng isang lipunan ang panitikan. Tumatalakay ito sa mga nagaganap 

at sa mga maaari pang maganap sa isang komunidad. Inilalarawan nito ang mga 

nakaraan at mga pangarap ng isang pamayanan. Maaaring malimi mula sa panitikan 

kung paano namuhay ang mga tao sa nakaraang panahon at kung anong mga bagay 

ang nakapagpapasiya sa kanila at ninanais nilang abutin sa hinaharap. Hindi nawawala 

ang mga katangiang ito sa mga akdang nasa tradisyong oral o ang panitikang bayan. 

 

Panitikang bayan ang isa sa mga manipestasyon ng kolektibong pananaw at ideya 

ng isang pangkat o tribo, gaya ng Tribong Manobo. Nagiging balon ito sa mga aksyon at 

reaksyon sa mga pagbabago sa kapaligiran kaya nagiging imbakan sa pang-araw-araw 

na karanasan ng tribo ang mga panitikang bayan ukol sa kalikasan o eko-panitikan. 

Kasasalaminan ang iba’t ibang anyo ng eko-panitikan hindi lamang ng kultura ng mga 

Manobo kundi maging ng kanilang pananaw sa mundo na may kinalaman sa 

pagpapahalaga sa kalikasan dahil sa kalikasan nakaugat ang kanilang buhay at 

pamumuhay.  

 

“Kinikilala ang mga katutubo bilang mahalagang katuwang sa pamamahala sa 

kapaligiran dahil sila ay nagsisilbing tagapangasiwa ng kanilang mga ninuno sa teritoryo” 

(UNESCO,2019). Ang eko-panitikan ng mga Manobo na nagsasaad ng kanilang relasyon 

sa kalikasan ay nakapagpakita kung paanong ang katutubong kultura ng tribo ay 

nakatutulong sa pangangalaga ng inang kalikasan tungo sa pagpapatuloy ng masagana 

at mapayapang kinabukasan ng mga salinlahi.  Sa pagsusuri sa panitikan ukol sa 

kalikasan, “maipauunawa ang tahasang ugnayan ng kalikasan sa tao at lipunan. 

Kailangan ang masusing pagdalumat ng mga ito gamit ang lente ng ekokritisismo na pag-

aaral sa ugnayan ng literatura at pisikal na kapaligiran na tumutok sa daigdig at hindi sa 

tao o lipunan lamang” (Glotfelty at Fromm ,1996). Sa pamamagitan ng lente ng eko-

kritisismo, mapalilitaw ang paraan ng pagtanaw sa mundo o worldview ng mga Manobo 

ukol sa kalikasan. 

 

Ayon kina Aerts et al.(1994) at  van Egmond and de Vries (2011), isang lente ang 

worldview na magagamit upang maunawaan ang kahulugan ng buhay at mabuhay sa 

daigdig. Ito rin ay nagbibigay ng pahiwatig at bisyon ukol sa hinaharap. Ang bawat 

komunidad o lipunan ay laging may namamayaning paraan sa pagtingin sa mundo na 

pinanghahawakan ng halos lahat ng miyembro ng partikular na lipunan (Olsen et al. 

1992). Sa pagpapalitaw ng worldview o paraan ng pagtingin ng mga Manobo sa kalikasan 

na may kinalaman sa literal na bahagi ng katawan na ginagamit sa pagtingin, ang 
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balintataw o “kalimutow” sa wikang Manobo, higit na mauunawaan at makikilala  ang 

kultura ng Tribong Manobo ukol sa kalikasan.  

 

Ang pagpipitagang ritwal tuwing naglilinis, nagtatanim, nagsasaka, nag-aani, 

nangangaso, namimingwit ng isda at marami pang gawain ng tribong Manobo na 

kasangkot ang kalikasan, ay manipestasyon ng kulturang may paggalang  dito. Ayon kina 

Dapar, et al. (2020), ang pagsasagawa ng mga ritwal ay makabuluhang kasanayan ng 

mga Manobo sa paghingi ng pahintulot at pagsang-ayon sa kanilang mga diyos. 

Samakatwid, ang magalang na pakikipag-ugnayan sa kalikasan ay bahagi ng worldview 

ng mga Manobo. Ito ang nagsisilbing konsyensya na nagdidikta o umiimpluwensya sa 

isip kung ano ang dapat gawin at paniwalaan. Wika nga ni Conradie (2014), “the view of 

the world has to do with a philosophical understanding of the relationship between the 

human species and non-human nature and therefore with the place of humanity in the 

earth community.” Ang worldview ng mga Manobo, sa madaling salita, ay tumutukoy sa 

kung paano nila tinitingnan ang  kalikasan bilang espasyo sa daigdig na kanilang 

ginagalawan. 

 

Ang pagsusuri at pag-aanalisa kung ano-ano ang mga pinaniniwalaan at 

pinahahalagahan ng lipunang Manobo, sa pamamagitan ng kanilang oral na panitikan 

ukol sa kalikasan, ay daan upang higit na maunawaan kung paano nila tinitingnan ang 

mundo na nag-uudyok sa kanila upang pangalagaan ang kalikasan, labanan at iwasan 

ang pagwasak at gumawa ng hakbang upang manatiling buo ang kalikasan. Ang mga 

rebyu ng pag-aaral ay nagsasaad na ang worldviews ay susi tungo sa pagkakaroon ng 

malalim na pagkaunawa sa mga banta ng pagkasira ng kalikasan, na 

nakakaimpluwensya sa paglikha ng mga paraan upang malabanan ang pagbabago ng 

panahon. Binigyang-diin ni Hedlund-de Witt (2013) na ang pagkaunawa sa pananaw sa 

mundo ng isang pangkat ay napakahalaga bilang gabay sa pagdisenyo at pagsuporta 

(higit pa) upang maging susteynabol ang landas para sa lokal at global na pamayanan 

sa paglutas ng mga suliraning pangkapaligiran na hindi pa gaanong natalakay sa mga 

pag-aaral sa mga oral na panitikan.  

 

Samantala, sa ganang mga Aprikano, tinuran ni Sanganyado (2018) na: 

 

African traditional worldviews encourage harmony between humans 

and the environment through a complex metaphysical belief system 

transmitted through folklore, taboos, and traditional knowledge. However, 

African traditional worldviews hold a belief in traditional gods that was 

shown to have a low connectedness to nature and a low willingness to 

change. (abstrak) 
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 Kung ang tradisyonal na diyos ng mga Aprikano ay mababa ang koneksyon sa 

kalikasan na pinaniniwalaan nila batay sa kanilang worldview, may kakaiba namang 

katangian ang worldview ng mga Manobo sa Timog Agusan ukol sa mga higit sa  

karaniwan na mga nilalang kasama na ang kanilang pinakadakilang diyos na itinuturing 

na hayok sa laman at dugo ng tao (Elkins, 1993).  Ito umano ang dahilan kung bakit nag-

alinlangan ang mga Manobo na tanggapin ang Kristiyanismo. Gayunpaman, ninais itong 

pasubalian sa kasalukuyang pananaliksik sa pamamagitan ng eko-panitikang tatalakayin 

gamit ang eko-kritisismo. Patototohanan na ang paradima ng pagtingin ng Tribong 

Manobo sa mundo bilang isang espasyo ng daigdig ay kaloob ni Magbabaja na isang 

makatarungang diyos at may malalim na pagpapahalaga sa kalikasan kaya’t kailangan 

nilang pangalagaan ang kalikasang kaloob.  

 

  Ang mailalantad na worldview ng mga Manobo ukol sa kalikasan, gamit ang 

kanilang eko-panitikan (eko-alamat, eko-awit, eko-kwento, at eko-tula), ay maglalatag ng 

isang malinaw na landas tungo sa mas susteynabol na pangangalaga sa kalikasan, hindi 

lamang ng mga Manobo kung hindi ng lahat na magkakaroon ng mga kaalamang 

ekolohikal, upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan dahil mahalaga ito hindi 

lang sa mga Manobo kung hindi sa lahat ng may buhay.  Kailangang maintindihan ang 

ugnayan ng kalikasan, ng natural na kapaligiran at ng tao upang mabigyan ng depinisyon 

ang konsepto ng weltanschauung sa tribong Manobo na maging gabay upang malinang 

ang eko-literasi sa kasalukuyan at sa darating pang mga henerasyon. May impak ang 

paksang ito upang higit na mapapangalagaan ang kalikasan, lalo’t hindi pa gaanong 

natatalakay ang paksang ito sa mga pag-aaral ukol sa mga panitikan ng mga katutubo. 

 

Pangunahing batayan ng kasalukuyang pag-aaral ang teoryang ekokritisismo nina 

Cheryll Glotfelty(1980’s) ng Amerika at Jonathan Bate ng Britanya (1990’s). Sa teoryang 

ito, isinaalang-alang ang kalikasan na makikita sa mga akda bilang mahalagang tauhan 

na may kinalaman sa pagkabuo ng akda. Ipinapalagay na ang kalikasan ang tumutustos 

sa lahat ng buhay sa planetang daigdig. Nilinaw ni Glotfelty na “Ecocriticism takes as its 

subject the interconnections between nature and culture, specially the cultural artifacts of 

language ang literature” (xix). Samantala, ayon kay  Bate (1991) nakasalalay sa henyo 

ng tao ang pagtugon sa mga babala sa pagkawasak ng kalikasan. Ito ang pundamental 

na prinsipyo ng green studies. 

 

Ang teorya ng ekokritisimo ay nagsasaalang-alang sa ganap na pag-iingat at 

pagtatanggol laban sa marami at samot-saring panganib na pana-panahong nagaganap 

sa mga salinlahi kaugnay ng paggalang sa pag-iral ng tinatawag na “kalikasan.” 

Mahalagang maunawaan ang  likas na pananaw ng mga Manobo ukol sa kalikasan dahil 

ipinapaliwanag nito kung paano at bakit mahal ng mga Manobo ang kalikasan. 
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Metodolohiya 

   

Disenyong kwalitatib ang ginamit sa pananaliksik. Gumamit ng hindi 

nakabalangkas na panayam sa pagkuha ng kwalitatib na datos sa pamamagitan ng open-

ended na mga tanong. Layunin nitong makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa mga 

tiyak na pangyayari mula sa sinuring  panitikang bayan ng Manobo (eko-alamat, eko-

awit, eko-kwento, at eko-tula) bilang komprehensibong larawan sa paraan ng pakikipag-

ugnayan ng tribo sa kalikasan na magbibigay-hugis sa kung  paano nila tinitingnan ang 

kalikasan bilang espasyo sa daigdig.  

 

Pinili ang mga impormante at mga tiyak na bayan ng Agusan del Sur gamit ang 

purposive sampling sa tulong ng tanggapan ng National Commission of Indigenous 

People (NCIP) at ng ahensya para “IP and other Special Concerns” ng lalawigan. Pinili 

ang mga bayan na may pinakamalaking populasyon ng Manobo sa Agusan del Sur ayon 

sa datos ng NCIP (2017). Samantala, pinili ang dalawampung (20) impormante – ang 

may edad 40 taon pataas at kasapi ng Kunsehu tu Manigaon o Konseho ng Matatanda 

ng tribo – para sa panayam. 

 

 Nilikom ang tatlumpu’t anim (36) panitikang pangkalikasan sa pamamagitan ng 

Key Informant Interview at Focus Group Discusson. Ipinasalin sa isang propesyonal na 

Manobo ang mga akda (Manobo - Cebuano at Cebuano - Manobo). Ang akda na naisalin 

sa Cebuano ang isinalin ng mananaliksik sa Filipino. Ang kabuuang tatlumpu’t anim (36) 

na panitikang nalikom at naisalin na sa Filipino ay ipinasuri sa limang (5) propesyonal na 

Manobo. Mula sa 36 na tekstong ito kinuha ang mga pananaw sa mundo ng mga Manobo 

ukol sa kalikasan. 

 

Diskriptib-analitik  ang ginamit sa pagsusuri at pagpapakahulugan ng panitikang 

pangkalikasan ng mga Manobo. Tinangkang ipakita ang tunay na larawan ng ugnayan 

ng Manobo at kalikasan sa pamamagitan ng tekstwal-kontent na analisis ng natipong 

eko-panitikan na naisalin at naipasuri. Inilarawan ang nilalaman ng mga teksto (Frey et 

al., 1999) at gumawa ng mga balidong hinuha sa pamamagitan ng pagpapakahulugan at 

pagkokowd ng mga tekstwal na materyal upang makahango ng mga 

pagpapahalahalagang panlipunan na nagsasaad kung paano tiningnan ng mga Manobo 

ang kalikasan bilang kanilang daigdig.  

 

Resulta at Diskusyon 

 

Mula sa mga nakalap, isinalin, at sinuring eko-panitikan, natuklasan na ang  eko-

panitikang bayang pangkalikasan ng mga Manobo ay nakapagtatanghal ng mga 

pangyayari na sumasalamin sa kung paano nila tinitingnan ang kalikasan bilang espasyo 
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nila sa daigdig. Nakabuo ng apat (4) na tema na nakapagpamalas sa  paraan ng pagtingin 

ng mga Manobo sa mundo: (1) Ang Kahanginan ay Kaginhawaan, (2) Ang Kagubatan ay 

Libreng Pamilihan, (3) Ang Katubigan ay Kabuhayan, at (4) Lupang Pamana ay 

Kaakuhan at Bukal ng Karangalan. Ang mga likas na pananaw na ito sa mundo ay 

nagpakilala at nagpaliwanag kung bakit dapat pangalagaan ang kalikasan.  

 

 Ang Kahanginan ay Kaginhawahan ng Buhay 

 

Ang hangin o kahanginan ang isa sa mga elemento ng kalikasan na sumusuporta 

sa buhay ng tao at iba pang bahagi ng kalikasan. Kapag ang hangin o himpapawid ay 

hindi malinis, magdudulot ito ng sakit sa tao at makaaapekto rin sa mga hayop at mga 

tanim. Ang pagkalinga sa himpapawid ay pag-iingat na rin sa buhay ng tao at sa 

kalikasang ikinabubuhay ng tao.  

 

Maraming paraan ng pangangalaga ng hangin o himpapawid ang maririnig at 

mababasa sa mga kontemporaryong panitikan. Ano naman kaya ang sinasabi ng mga 

panitikang bayan ng mga Manobo ukol sa pag-iingat ng kahanginan bilang bahagi ng 

pangangalaga ng kahanginan? 

 

 Sa gitna ng mga gawain ng tao na sumisira sa kahanginan, gaya ng pagsusunog 

ng fossil fuels, pagpapabuga ng maruming hangin mula sa mga pagawaan, at 

nakasisirang kemikal na ginagamit sa mga tahanan at industriya, mapapansin sa 

pamamagitan ng panitikang bayan na ang mga Manobo ay nagpapahalaga sa malinis na 

hangin o kahanginan. Pinahahalagahan nila ang simpleng pamumuhay bilang paraan ng 

pag-iingat sa kahanginan. Mapapansin ito sa eko-alamat na “Kaulingan” na 

nagsasalaysay kung saan nagsimula ang pangalan ng lugar.  

 
          “Sakanhi nu panahun, nighipanuw kandan Juan diya tu bubungan tu Kaulingan. 

Pighingadanan dan seini nu Kaulingan, su ug kakitaan dini kan mgo kajo nu 

ulingunon.Nabuyong kan mgo otow su kan pasak ug hilabig itum. Iling ni Juan: “Buling 

man gajud sei ba!”. 

[Noong unang panahon, naglalakad sina Juan sa bukid ng Kaulingan. Tinawag 

nila itong Kaulingan dahil maraming kahoy rito na pwedeng gawing uling. Sa kanilang 

paglalakad, nagtaka ang lahat dahil ang lupa ay sobrang itim. Sabi ni Juan, “Uling talaga 

ito!”] 

 

Maikli lamang ang alamat na ito na nagsasaad sa pinagmulan ng pangalan ng 

lugar na Kaulingan ngunit marami ang sinasabi nito ukol sa simpleng pamumuhay ng 

mga Manobo. Una, ang tauhang si Juan ay representasyon ng isang tipikal na Manobo 

na naglalakad sa kagubatan para humanap ng pagkain o ikabubuhay. Ikalawa, 

mahihiwatigan na hitik sa mga pangangailangan ng tao ang kalikasan dahil sa mga puno 
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na hindi lamang nila kailangan para sa sariwang hangin, kung hindi nagagamit din nila 

sa iba pa nilang gawain para sa kanilang ikabubuhay. Ipinahihiwatig sa pag-itim ng lupa 

na may nag-uling para sa isang tiyak na pangangailangan. Ikatlo, malapit sa kalikasan 

ang mga Manobo na ipinahiwatig sa kanilang paglalakad sa lugar ng kaulingan kung kaya  

napansin nila na maitim ang lupa.  

 

Ang presensya ng maraming puno na ulingon sa lugar, na nilakaran nina Juan sa 

alamat, ay nagpapahiwatig na hindi malawakan ang pag-uuling dahil kung nagkataon, 

wala nang makikita pang mga puno ng uling sa lugar na iyon. Nasusuportahan naman ito 

sa sinabi ni Datu Andepayon Hawudon Jose L. Pendon, Jr. (FGD, Nobyembre 13, 2017): 
 

“Sa una Mam, mag-uling me. Kanang kahoy nga ulingon, among gamiton sa 

pagpahait sa among sundang. Dili sa pagbaligaya kung dili para sa among sundang.” 

 

[“Noon Mam, nag-uling din kami. Iyong punong “ulingon” ay ginamit namin upang 

gumawa ng itak at pagpapahasa nito. Hindi para ibenta kung hindi para sa aming itak”.] (Sa 

akin ang salin) 

 

 Hayag sa sinabi ng datu na ang pag-uuling ng tribong Manobo ay para sa 

kanilang batayang pangangailangan upang mabuhay, gaya ng paggawa at 

pagpapatalim o paghahasa ng kanilang kagamitan gaya ng itak para sa ikabubuhay. 

Gayunpaman, sa kabila ng pangangailangang ito, nananatiling simple ang 

pamumuhay upang manatiling malinis ang kahanginan dahil ito ay magbibigay sa 

kanila ng kaginhawaan. 

 

Ang Kagubatan ay Libreng Pamilihan 

 

Ang kagubatan ay hindi lamang malawak na kalipunan ng mga puno. Binubuo ito 

ng iba-ibang buhay na may ugnay sa isa’t isa – ito ang bumubuo ng ecosystem. Ang iba-

ibang uri ng mga puno ay nagbibigay ng buhay sa iba pang nilalang tulad ng iba-ibang 

hayop, organismo, insekto at iba pa. Nagbibigay rin ng presko at mahalimuyak na hangin 

ang mga puno na nagdudulot ng magandang bunga sa kapaligiran. Produksyon ng 

kagubatan ang iba-ibang mga biotic, lahat ng may buhay, at abiotic na bahagi ng 

kapaligiran na may impluwensya sa mga biotic gaya ng ulan, hangin, sinag ng araw at 

iba pa. Kabilang din sa kagubatan ang lupa na sumusuporta sa mga puno, ang malinis 

na tubig na maiinom, mga hayop na nagiging pagkain ng mga tao upang mamuhay sa 

kapaligiran na lahat ay libre. 

 

Ang mga kagubatan ay maituturing na isa sa mga nangungunang likas na yaman 

sa mundo kasama na rito ang mga gubat ng Pilipinas. Matatagpuan sa kagubatan ng 

Pilipinas, partikular na sa Eastern Mindanao na kinabilangan ng Agusan del Sur, ang 



  Kalimutow: Ang Eko-panitikan...                                        ________________________________   F.S. Bermiso          

90 
 

 

tahanan hindi lamang ng mga halaman kundi maging ng iba’t ibang uri rin ng hayop at 

ibon (Ecosystem Profile, 2011)  na libreng nakukuha ng tribo.  

 

Dahil ang kagubatan ay libreng pamilihan ng mga Manobo, pinangangalagaan nila 

ang biodibersidad ng kagubatan upang maging timbang ang ekolohiya. Mapapansin ang 

pangangalagang ito  sa kanilang eko-panitikan na nagsasaad ng paraan ng kanilang 

pangangaso. Sa gawaing ito, ginagamit lamang nila ang bangkaw, lit-ag (bitag), suyak o 

singwag. Nagdadala rin sila ng asong tumawan bilang pantulong sa paghuli ng mga 

baboy-ramo at usa. Masasalamin ito sa eko-kwentong “Ang Kagubatan ng Liliputon.” Sa 

isang bahagi, isinasaad kung paano pinangangalagaan ng Manobo ang kalikasan: 

 

Kan guyangan tu Liliputon mgo 7 nu kilometro likat tu poblacion, Loreto Agusan del Sur. 

Kan mga utaw ko ug taod kandinu lit-ag, sing-wag ko ug kaliyag kandan ug kuon u baboy 

duw usa duon tu guyangan.  

 

[Ang kagubatan ng Liliputon ay pitong kilometro mula sa poblacion ng Loreto, Agusan del 

Sur. Ang mga tao rito ay gumagawa at naglalagay ng bitag at subyang o “sing-wag” sa 

wikang Manobo  (matutulis na kawayan na inilalagay sa di kalalimang hukay bilang bitag 

sa mga baboy-ramo at usa) kung nais nilang kumain ng ng baboy-ramo at usa mula sa 

kagubatan.] 

 

Gumagamit lamang sila ng singwag sa pangangaso upang hindi mabulabog ang 

mga ligaw na hayop at hindi lumayo sa kanilang panganupanan (lugar kung saan 

nangangaso). Kumukuha lamang sila ng sapat sa kanilang pangangailangan at hindi rin 

nila ito sinasarili dahil gaya ng kalikasan, ang Manobo ay mapagbigay sa kapwa na 

ipinahihiwatig sa bahaging ito: 

 

             Na kuna da ug kayugoy ug pakapudot on kandan tu baboy duw usa nu ug kalit-

agan duw ug kasingwagan. Ug daehon dan diya tu bayoy duw ug sapuon aw tuhogon tu 

baegon aw ipamugoy tu kada bayoy. Kunan pwede ug ibaligja su igpanhandog puli kada 

bayoy. 

[Pagkalipas ng ilang sandali matapos magsagawa ng ritwal, nakahuli na sila ng 

baboy-ramo at usa sa tulong ng subyang (suyak o sing-wag). Kakatayin nila ito at 

ipapamahagi sa lahat ng miyembro ng tribo. Ang gawaing ito ay tinatawag nilang alay o 

igpanhandog. Hindi pwedeng ibenta ang nakuha sa pangangaso, bagkus ito ay 

ipinamimigay. Lahat ng pamilya na miyembro ng tribo ay may matatanggap.] 

 

 Tunay na kapanalig ng kalikasan ang mga Manobo na ipinakita sa bahaging ito 

ng panitikang bayan. Parehong mapagbigay ang Manobo at ang  kalikasan. Hindi 

kinakalakal ang mga nakuha sa pangangaso bagkus ibinabahagi ito sa katribo na 

ipinahihiwatig sa salitang igpanhandog. Sa pagbabahaginan, walang magugutom sa tribo 

dahil sa libreng pamilihan ang kagubatan. Maiiwasan din ang labis-labis na paggamit sa 
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likas na yaman dahil wala sa konsepto ng mga Manobo ang negosyo at pagkamakasarili 

na simula ng pang-aabuso sa likas na yaman. Dagdag dito, sinabi ni Mishra (2018): 

 

The tribal people mostly live on hunting and cultivation. But they 

never indulge in the huge killing of animals. Hunting for them is not a luxury 

but an essential part of their cultural practices. They never involve in the 

waste of animals by unnecessarily killing them. They hunt as much as they 

need to feed their mouths. 

 

Pagkatig din sa kagubatan at sa lahat na yaman na makukuha rito ang isinasaad  

sa mga linya ng tulang “Ing-Ing Manatad” na nagsasabing: 

 

Ing-ing Manatad 

Panibow ki tu lit-ag 

Wada ka tibawan ta 

Uli ki diya’t bayuy ta 

Bayuy ta. 

Bayuy ta. 

 

 

Sa ating bahay] 

 

Isinasaad ng mga linya ng tula na simple ang paraan ng pangangaso, sa 

pamamagitan lamang ng bitag. Hindi pinipilit ng persona na sila ay may mahuli. Ipinakita 

ito ng linyang Kahit wala tayong makuha/ Uuwi tayo sa bahay. Ang pag-uwi nila sa bahay 

ay indikasyon ng hindi pagpupumilit na makakuha ng makakain mula sa pangangaso. 

Mababanaag dito ang mga konsepto ng ekokritisismo na selebratoryo na nagbibigay- diin 

sa balanse ng respeto sa kalikasan at kasapatan sa sarili. Ang paggamit lamang ng mga 

Manobo ng bitag ay nagpapahayag lamang sa kanilang pagsaalang-alang din sa 

kapakanan ng kalikasan sa gitna ng kanilang pangangailangan.  

 

Ang Katubigan ay Kabuhayan 

 

Pitumpung bahagdan (70%) ng mundo ang binubuo ng tubig habang 30% lamang 

ang lupa. Kasama na rito ang napakalawak na katubigan ng Pilipinas dahil sa pagiging 

arkipelago ng bansa. Sinabi ng Philippines Environment Monitor (2003) na: 

 

[Ing- ing Manatad 

Tayo ay gagawa ng bitag 

Kahit wala tayong makuha 

Uuwi tayo sa bahay 

Sa ating bahay 
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The country is endowed with rich natural resources, including water, 

which are essential for the country’s economic development and in meeting 

its Millennium Development Goals (MDGs). Water resources of the 

Philippines include inland freshwater (rivers, lakes, and groundwater), and 

marine (bay, coastal, and oceanic waters). (p.1) 

 

Makikita ang pag-iingat sa katubigan sa eko-kwentong “Ang Lawa ng 

Panlabuhan.” Sa lugar ng Panlabuhan, malapit sa lawa na tinatawag nilang KANDIBUKO 

(para sa Kaningbalan, Dinagat, Bukogon, at Kubasayon), nakatira si Tay Pidong at ang 

kanyang pamilya. Isang mangingisda si Tay Pidong at gumagamit siya ng bugjas at 

lambat sa pangingisda. Ayon sa akda:  

 
 Igtaon din diya tu danow. Pagkamasaem nagbingit-bingit kan mga isda nu 

migsudop tu pokot duw migtubog tu taga hasta migsaed tu bugjas. Iyan sieni pamaagi tu 

pahinabuhi dan ug baligja kan isda duw ug buli kandan tu bugas duw tibo katipangan tu 

bayoy. 

[Sa pangingisda, si Tay Pidong ay gumagamit ng taga, bugjas ( basket na gawa 

sa yantok), at lambat.  Inilalagay niya ang mga ito sa may lawa upang makahuli ng isda. 

Gabi niya inilalagay ang mga gamit sa pangingisda. Kinabukasan ay marami nang isdang 

nakukuha si Tay Pidong. Ang nahuling isda ay ibinebenta niya para makabili ng bigas at 

iba pang kailangan nila sa bahay.]  

 

Ipinapakita sa akda na marunong maghintay ang mga Manobo. Makikita ito sa 

haba ng oras na ginugol ni Tay Pidong sa paglalagay ng kagamitan sa lawa sa gabi at 

babalikan na lamang sa umaga. Nangangahulugan lamang na ang yamang tubig ay 

maiingatan kung hindi laging nagmamadali na makarami ng huling isda at hindi inaabuso 

ang pinagkukunang-yaman. 

 

Masasalamin din sa eko-kwentong “Ang Kwento ng Hari,” ang pag-iingat sa 

katubigan lalo na sa mga marshlands o latian dahil dito nakakakuha ng mga pagkaing  

gaya ng haluan/haw-an (dalag). Inilalarawan sa eko-kwento ang mga tagpuan na matubig  

at may bukal at mga kagubatan.  

 

 Ang tagpuan ng eko-kwento ay nakatutulong sa paglikha ng istorya. Ang katubigan 

o latian ay nagpapahayag ng simpleng pamumuhay ng maraming nasasakupan ng 

kaharian. Ang nasasakupan ng hari ay gumagamit lamang ng bugjas sa pangingisda, 

gaya ng isinasaad ng bahaging nasa ibaba: 

 
Midoun hari tu kan nu yongsud nu midoon pinakaaslag nu wohig. Tapos miduon 

nig ugpa nu otuw diya to tunga to guyangan nu bias to bagnot kan nig ugpaan din tapos 

kan kinabuhi tu kannu otuw ug panaut bugjas para ugmaka pudot tu haw-an duw iyan din 

da kinoon. 



 Kawíng                                                                                                                                         Tomo 5 Bilang 2                                                                                                                                          

93 
 

 

[Noong unang panahon, may isang hari na nagmamay-ari ng napakalawak na 

latian. Sa di kalayuang gubat, may nakatirang lalaki na tagagawa ng bugjas na ginagamit 

sa pangunguha ng isdang haw-an (kanduli). Ang bugjas ang ginagamit ng nasasakupan 

ng hari sa pangingisda sa katubigan ng kaharian.] 

 

Ugnayang selebratoryo ang nais iparating sa paggamit lamang ng bugjas sa 

pangingisda. Ang akda ay nagbubunyi sa kagandahan ng kalikasan. Ang bugjas ay isang 

basket na may mga butas. Ito ang katutubong kagamitan sa paghuli ng isda upang yaong 

malalaki lamang ang makukuha. Ito ang gamit ng mga Manobo upang ang mga isdang 

maliliit ay magkaroon pa ng panahon na lumaki at magparami para sa susunod pang 

pangangailangan ng tribo ng pagkain. Nabigyang-diin nito na ang matalinong paggamit 

ng mga pinagkukunang-yaman ay mainam na paraan sa patuloy na pag-iingat sa 

katubigan para sa mga Manobo.  

 

Pinatunayan sa tinuran ng isang datu na si Datu Balabag Hawudon Jacinto G. 

Buag (FGD, Nobyembre 22, 2017), na ang katubigan ay kabuhayan para sa mga Manobo 

kung kaya kailangan itong ingatan kagaya ng nakikita sa eko-kwento na “Lawa ng 

Panlabuhan” at ng “Kwento ng Hari.” Pansinin ito sa sipi na nasa ibaba:  

Na dre na pud ta mam, sa tubig. Demodo, kini ang pagkuan namo, kining 

pagbantay nga dili mahurot ang isda. Magkuan man mi, magkuha mi sa kahoy nga giiingon 

nga bualaw. Bualaw nga kahoy. Among panitan unya ang panit among lubkon to. Unya 

maghimo na pud mi og koral sa tubig. Among koralon aron di maanod sa ubos.  

 

[Dito na naman tayo mam sa katubigan. Ito ang aming pagbabantay sa katubigan 

upang hindi agad maubos. Kukuha kami ng kahoy na bualaw, kukunin namin ang balat 

nito at babayuhin. Tapos gagawa kami ng bakod sa tubig. Aming lalagyan ng bakod upang 

hindi maanod. (Sa akin ang salin) 

 

Ang pahayag na ito ng impormanteng datu ay nagpapatotoo na sa kanilang paraan 

sa pangingisda ay naiingatan ang mga yaman para sa susunod pang mga henerasyon. 

  

Ang Lupang Pamana ay  Kaakuhan at Bukal ng Karangalan ng Manobo 

 

Sa lupang pamana umiikot ang buhay ng maraming Manobo. Mahalagang yaman 

ito na minana pa nila sa kanilang mga kanunu-nunuan. Ang pagpapanatili at pag-aalaga 

sa lupang pamana ay kaakuhan at bukal ng kanilang karangalan para sa tribo kaya 

patuloy itong inaaruga at pinangangalagaan. Mababanaag ang pag-aarugang ito sa  

ginagawa ng mga Manobo upang manatiling malusog ang kalikasan ng kanilang Lupang 

Pamana. Pansinin ito sa bahagi ng eko-awit na “Oo, nga!” na nasa ibaba: 

  
  Ig-ujow ko kan maenok nu umagak 

  Ku’g kaliyagan ko madam-ok 
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  Tug hapuhap 

  Pag-uli ko da’t bayoy 

  Nagumon un kan bubi 

  Iyan iyan igsugod ug dudu-ot 

  Tu ginhawa ko 

    

  [Ipagkakait ko ang aking dumalagang manok 

  Dahil kung aking iiwan 

  Marami ang hahaplos 

  Pag-uwi ko sa bahay 

  Magulo na ang buhok]  

 

 Personal na inaaruga ng tribo ang kanilang lupang pamana. Ipinahihiwatig ito sa 

linyang Ipagkakait ko ang aking dumalagang manok (Dahil kung aking iiwan / Marami 

ang hahaplos). Ipinakikita nito na mayroon silang espesyal na ugnayan sa lupang 

pamana. Ang sinabi ritong ipagkakait ay nangangahulugang hindi niya ito kailanman 

iiwanan upang hindi mapasakamay ng iba. Ang simpleng pananatili ng mga Manobo sa 

piling ng kalikasan ay indikasyon na patuloy nila itong inaaruga bilang kongkretong 

paraan sa pagbubunyi ng kalikasan na siya namang kanilang kaakuhan bilang isang 

pangkat.  Nangangahulugan din ang linyang Ipagkakait ko ang aking dumalagang manok 

na may ginagawa ang persona upang arugain ang kalikasan na sinisimbolo ng 

dumalagang manok. Mapapansin din na hindi nagustuhan ng persona na hawakan ng 

iba ang kanyang alaga sa linyang Magulo na ang buhok nito kapag nahawakan na ng 

iba. Ang pagkagulo ng buhok ng dumalaga ay indikasyon na hindi katulad ng kanyang 

paghawak sa manok ang paghawak ng ibang nagnanais makahawak sa kanyang alaga. 

Nais nitong sabihin na ang pagkawalay sa piling ng lupang pamana ay simula ng 

paghawak dito ng iba na wala namang tunay na pagpapahalaga sa lupang minana na 

para sa mga Manobo ay kaakuhan at karangalan ng tribo. 

 

Epektibong naipakita sa awit ang malapit na ugnayan ng Manobo at ng kalikasan. 

Mapapansin na inihalintulad ang lupang pamana sa isang dumalagang manok. Maganda 

at mataba ito dahil inaaruga at binabantayan ng may-ari. Kagaya ng pagbabantay ng 

may-ari sa kanyang manok, ang ginawa namang pag-aaruga ng mga Manobo sa mga 

hayop na mayroon sa gubat ng lupang minana. Sa kanilang pag-ayaw na may 

makapasok na dayong mangangaso sa lupang minana, napangangalagaan nila ang 

kalikasan. Ang pag-aaruga ng kanilang panganupanan ay nangangahulugang paggamit 

ng mga tradisyonal nilang paraan sa pangangaso at iba pang paraan ng pagkuha ng mga 

likas na yaman na naayon sa kanilang kultura. 

 

Ang pagtatanggol sa lupang pamana ay naipamalas din sa eko-alamat na 

“Pinagmulan ng Talacogon.” Sa eko-alamat, sina  Tagakupan at Labnigan ay mag-

asawang namumuno sa tribo. Nagpakita sila ng katapangan sa pagharap sa mananakop 
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na dumating sa kanilang lugar ngunit sila ay namatay sa pagtatanggol sa kanilang lupang 

pamana. 

 

 Dumaan ang panahon, maraming damong kugon na tumubo sa libingan nina 

Tagakupan at Labnigan. Inisip ng mga tao na ito ay ang mag-asawang Tagakupan at 

Labnigan na nagpaalala sa kanila sa pag-aaruga ng kanilang lugar. Dahil dito, 

pinangalanan nila ang lugar na Taga-cogon na ang ibig sabihin ay nakatira sa lugar na 

may maraming kugon. Nang lumaon, pinagsama ang unang pantig sa pangalan nina 

Tagakupan at Labnigan at ikinabit ito sa pangalang kugon, kaya naging Talacogon bilang 

alaala ng mag-asawang Tagakupan at Labnigan. 

 

 Sa alamat, bagama’t hindi nagtagumpay si Tagakupan laban sa mga dayuhan, 

naipakita naman niya kung gaano niya kamahal ang lupang ninuno. Hindi nasasayang 

ang pagtatanggol sa lupang pamana. Ang kabayanihang ito ay sumibol sa mga puso ng 

mga katutubo gaya ng pagsibol ng mga kugon sa lugar. Kagaya ng kugon,  hindi 

mapipigilan ang pagdami ng lahi ng mga Manobo na makilahok sa pag-aaruga ng 

kanilang lupang pamana. Dahil sa inspirasyon na iniwan ng kanilang bayani na si 

Tagakupan, patuloy na ipinagtatanggol ng mga Manobo ang kalikasan dahil ito ang 

kaakuhan at karangalan ng kanilang tribo. 

 

Kongklusyon 

 

Matapos madalumat ang mga nalikom na eko-awit, eko-tula, eko-kwento at eko 

alamat ng mga Manobo, masasabi na ang kanilang panitikang bayan ay nagtatanghal ng 

mga pangyayari na nagpapakita ng pangangalaga ng tribo sa kalikasan na nagbibigay-

hugis sa mga paraan ng kanilang pagtanaw sa mundo. Ang mga pangyayari na 

nadalumat mula sa panitikan ay representasyon sa mga karanasan ng mga Manobo sa 

pagdaan ng panahon kaugnay sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa kalikasan.  

 

Nangingibabaw sa nadalumat na  eko-panitikan ng mga Manobo na ang kalikasan 

ay itinuturing nilang espasyo ng mundo na kanilang ginagalawan at hanguan ng kanilang 

pangangailangan upang patuloy na mamuhay sa  kalikasan na kanilang daigdig. Batay 

sa mga eko-alamat, ang kahanginan ay kaginhawaan ng buhay na magbibigay sa 

kanila ng  magandang kalusugan. Ang pananaw na ito ay nagbunsod sa mga Manobo na 

patuloy na pangalagaan ang kahangian sa pamamagitan ng pag-iwas sa labis na pag-

uuling na magdudulot ng polusyon sa hangin at pangangalaga sa mga puno ng ulingon 

upang mapanatiling sariwa ang hangin. Lumitaw rin na ang kagubatan para sa mga 

Manobo ay isang libreng pamilihan. Lahat ay libre at sapat para sa kanilang 

pangangailangan kung hindi ito abusuhin at kung patuloy na pangangalagaan. Para sa 

mga Manobo, ang katubingan ay kabuhayan. Dito sila kumukuha ng pagkain para sa  
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ikabubuhay nang matiwasay. Itinuturing nilang kaakuhan at bukal ng karangalan ang 

lupang pamana. Ang patuloy na pangangalaga sa lupang pamana ay kaakuhan ng 

kanilang pagkatribo na nakatimo sa kalikasan. Ang pamamayagpag ng kalikasan ng 

lupang pamana ay bukal ng karangalan sa tribong sa kalikasan nakaugat ang buhay. Ang 

pagkasira ng kalikasan, samakatwid, ay pagkitil din sa buhay at pag-alis sa bukal ng 

karangalan ng mga Manobo.  

 

Ang mga nadukal na pananaw sa mundo ng mga Manobo sa Timog Agusan mula 

sa kanilang eko-panitikan ay nakapaglalarawan sa relasyong nagbubunyi sa kalikasan. 

Mimamahal at patuloy na pinangangalagaan ng mga Manobo ang kalikasan dahil ito ang 

kaginhawahan ng buhay, kabuhayan, libreng pamilihan, kaakuhan at karangalan. Ang 

relasyong ito na nalimi sa pamamagitan ng lente ng eko-kritisismo, na sa paglalarawan 

ni Glotfelty (1996), ay isang kritikal na dulog sa pag-aaral ng panitikan na nagsaalang-

alang sa kalikasan na hindi lamang isang ganapan kung hindi isang entity na may 

mahalagang papel na ginagampanan sa akda. 

 

Relasyon ng tao (mga Manobo) at kalikasan ang nangingibabaw sa  nasuring eko-

panitikan. Nailarawan ng mga panitikang-bayan kung paano at bakit pinangangalagaan 

ng mga Manobo ang kalikasan.  Ang relasyong ito ng mga Manobo sa kalikasan ay sang-

ayon sa sinabi ni Garard (2012) ukol sa ekokritisismo, “eco-criticism is study of the 

relationship of human and non-human throughout the history of human culture.” Sa eko-

panitikan ng mga Manobo, nakatimo kung gaano sila kalapit sa kalikasan, na para sa 

kanila ay kanilang daigdig. Ito ang humuhubog sa kanilang pagkatao, na nagpapahalaga 

sa kalikasan kagaya ng kanilang pagpapahalaga sa kanilang buhay. 

 

Batay sa mga nailahad na ito, masasabing may likas na sining ang tribong ito sa 

paghabi ng mga salita upang makalikha ng dakilang panitikan. Ang mga likas na pananaw 

na nalilimi mula sa kanilang eko-panitikan ay nagpapaliwanag kung gaano kahalaga sa 

buhay ng mga Manobo ang kalikasan na kanilang daigdig. Ang likas na pananaw ng mga 

Manobo ang nagdudulot ng mas malalim na pang-unawa kung bakit kailangang 

pangalagaan at proteksyonan ng mga Manobo ang kalikasan kagaya ng kanilang buhay 

at karangalan. Samakatuwid, ang mga likas na pananaw sa mundo ng mga Manobo ay 

ang simula ng pagkakaroon ng tunay na malasakit nila sa kalikasan na naipapakita 

naman sa kanilang pakikilahok sa mga pagpupunyagi ng lalawigan sa pagligtas ng 

kalikasan.  

 

Ang kaalaman ukol sa mga likas na pananaw sa mundo ng mga Manobo, kaugnay 

sa kalikasan, ay magiging eye opener ng mga mambabasa. Umaayon ito sa sinabi ni 

White (2002), ang kalikasan ay isang aklat na nagtuturo ng maraming aral. Ang mga aral 

na ito ay dapat magtimo sa isipan ng bagong henerasyon. Ang mga aral mula sa mga 
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oral na panitikan ng mga Manobo ay mga aklat ng mga instruksiyon na nagsisilbing boses 

ng kalikasan. Ito ang magpapaunawa upang ang Inang Kalikasan ay mailigtas sa 

panganib ng tuluyang pagkawasak nito. 

 

Sa huli, batid ng mga Manobo na ang pagkawasak ng kalikasan ay pagkawasak 

din ng kanilang pagkatao dahil ang kalikasan ay nagbibigay ng kasapatan ng kanilang 

pagiging tao o pagkatao.  

 

Rekomendasyon 

 

Inirerekomenda ang pagsusuri sa mga likas na pananaw sa mundo mula sa mga 

eko-panitikan ng  iba pang etnolinggwistikong pangkat sa Pilipinas. Ito ang magiging daan 

sa mas malawak na kaalaman na makatutulong sa paglinang ng eko-literasi sa 

kasalukuyan at sa susunod pang mga henerasyon.  
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~~~ 

May sentimyento lang ako sa ekolohiya ng pag-aaral ng mga banyagang wika. 

Biruin ninyo, sa humigit-kumulang na pitong libong buhay na wika sa mundo, iilan lang 

halos ang nakatatawid sa global na espasyo. Mabibilang sa ating mga daliri ang mga 

wika na kadalasang pinag-aaralan bilang ikalawa o banyagang wika. Tingnan ninyo rito 

sa Pilipinas, dahil malakas ang bugso ng KPop, kahit sa hayskul ay ginawa nang elective 

ang wikang Koreano. Totoong kumikitang kabuhayan ang anything Korean dito. 

May narinig akong datos mula sa isang kaibigang propesor na sa University of 

Malaya ay Filipino di umano ang numero unong wikang Asyano na ineenrol ng mga 

estudyante roon. Ayon pa sa kanya, sikat na sikat kasi ang mga pinaglumaang telenovela 

ng GMA at ABS-CBN doon kaya malakas ang hatak ng pag-aaral ng wikang Filipino sa 

UM.  Naisip ko lang, kung sikat ang KPop sa Pilipinas, sikat naman ang PPop sa 

Malaysia. 

Noong 2015, binuksan ang kursong Bachelor of Arts in Southeast Asian Studies 

na may major in Philippine Track sa Busan University of Foreign Studies sa South Korea. 

Isa ang Filipino sa mga wika ng Timog-Silangang Asya na pinag-aaralan ng mga 

estudyante rito. Kasama rin ang Viet, Bahasa Indonesia, Burmese, Khmer, at Thai. Sa 

katunayan, hindi lamang sa pelikulang Train to Busan nararapat na makilala ang Busan, 

bagkus pati na rin sa dahilang narito ang kauna-unahan at kaisa-isang unibersidad sa 

South Korea na may digri hinggil sa pagpapakadalubhasa sa kultura at wikang Filipino. 

So, ito nga ang chika: nagkaroon ng memorandum of agreement ang UP Diliman at BUFS 

upang maging legal ang pagpunta roon ng isang Filipino native speaker para magturo ng 

wikang Filipino. Bale sa kasaysayan ng BUFS, ako ang ikalawang visiting professor sa 

nasabing programa. 

Nang mabalitaan ng mga kaibigan ko ito sa labas ng UP, hangang-hanga at 

tuwang-tuwa sila dahil pinag-aaralan daw ang wikang Filipino sa bayan ng kimchi at 

samgyeopsal. Tapos ako, naiisip ko, baligtad ang nangyayari sa Pilipinas. Kwidaw at 

bakya ang tingin sa pag-aaral ng wikang Filipino. Hindi naman bago sa akin ang magturo 

ng wikang Filipino sa mga banyaga. Matagal ko na rin itong ginagawa sa UP. Ang bago 

                                                           
1Isang bersyon ng papel na ito ang unang binasa sa aktibidad na Keber Ko Diyan: Talakayan ng Napapanahong mga 
Isyu na inorganisa ng Departamento ng Filipino ng De La Salle University-Manila noong Agosto 26, 2021.  
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sa akin ay ako mismo ang tutungo sa isang banyagang bansa para magturo ng wikang 

Filipino sa kanila. 

Kahit pa ikalawang punta ko na ito sa Busan, magkahalong excitement, tuwa, 

kaba, at lungkot ang naramdaman ko ilang linggo bago ang flight. Excited, kasi feeling ko 

turista ako at hindi isang OFW sa Busan. Natutuwa, kasi bagong karanasan ito para sa 

akin. Kinakabahan, kasi paano kung hindi ako maging isang mahusay na kyosu2 sa 

paningin nila? Nalulungkot, kasi siyempre, mag-isa lang ako doon. A life of solitude, ika 

nga. 

Labinlimang minuto lang na lakad ang lapit ng apartment ko sa BUFS. Kaso ang 

challenge, nasa pinatag na bundok ang kampus! Base sa aking saliksik, kadalasang nasa 

ganitong lugar ang karamihan sa mga unibersidad sa South Korea. Una, kasi mura di 

umano ang lupa sa bundok, at ikalawa, mataas ang pagtingin ng mga Koreano sa 

edukasyon. Gulat na gulat nga ang building manager ng apartment ko nang malamang 

propesor ako. Mukha raw kasi akong bata. Di niya lang alam, jurassic na ako. Balik tayo 

sa kampus, yung unang punta ko kasi rito noong 2019, nagbus ako. Ngayon, ang sabi 

ko, lalakarin ko para malaman ko naman ang feeling. Maling desisyon pala. Akala ko 

malalagutan na ako ng hininga! Hingal kabayo ang inabot ng lolo ninyo. Elevated kasi 

halos ng 45 degrees ang daan kaya extra challenge talaga. Pero pagdating sa kampus, 

burado lahat ng pagod. Overlooking ang masisilayan, kasama ang mga greenery at 

modernong building ng Namsandong3. Bagaman may rikit ang UP sunken garden, may 

kung anong bighani ang BUFS na hindi ko malilimutan. 

Bago umakyat ng opisina, minemorize ko muna ang mga building, mga lagusan, 

at mga elevator sa kampus. Syempre pa, hinanap ko rin ang shiktang4 na dati ko nang 

kinainan. Biruin ninyo sa halagang 5500 Won o sa halagang 250 pesos, may buffet ka 

na. Dito, halatang ako ang banyaga. Nakakatatlong balik sa kanin at mga banchan5. 

Bukod sa kayumanggi kong balat, halatang malayo ang kutis ko sa poreless na kutis ng 

mga Koreano. Porefull ang tawag ko rito. Matapos ang usual meeting sa dean, dumeretso 

na ako sa aking mga klase. 

Sa aming unang meeting, tinanong ko agad ang mga estudyante kong Koreano 

kung bakit sila nag-aaral ng kultura at wikang Filipino. Karamihan sa kanila, nakabisita 

na ng Pilipinas at nais pang tuklasin ang tungkol sa atin. Ang ilan naman, gustong 

manirahan at magtrabaho sa Pilipinas, ang iba naman ay mga KoPino at nais pag-aralan 

                                                           
2Propesor  
3Lokal kung nasaan ang kampus ng BUFS  
4Cafeteria  
5Side dish 
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ang kanilang pagka-Pilipino. Sabi ko, hanep ang bibigat, ah. Di ko lang alam kung 

chinacharot nila ako o talagang bukal sa mga puso nila ang mga sagot nila. 

Ang pilosopiya ko sa pagtuturo, hangga’t maaari, enjoyers dapat sila. Dinadaan ko 

sa real-life situations ang activities at games para matuto sila ng Filipino. Siyempre sa 

simula, kapaan ang lahat. Hangga’t maaari, gagamit ako ng Filipino– sakaling di na 

magkaintidihan, diyan papasok si google translate para maisalin ko sa Koreano ang mga 

salita at ang mga nais kong sabihin. Nakatulong din sa akin ang cultural icons nila sa 

Korea para maituro ang mga salita sa Filipino. Maanghang ang kimchi, mainit ang ondol6, 

malamig ang patbingsu7, matamis ang seoltang8, masarap ang gamjatang9, maganda si 

Son Ye Jin, guwapo si Park Bo Geum. O di ba, narerebyu ko rin ang broken Korean ko. 

Minsan, binibigyan ko sila ng mga activity sa labas ng BUFS. Kakain sila ng adobo 

at halo-halo sa Mabuhay Restaurant sa may Busan Yeok10. O kaya ay sasakay sa Jeep 

na nakapark sa ASEAN Culture House. Nariyan din na imbitahin ko sila na danasin ang 

Philippine exhibit sa Arirang Multicultural Festival. Minsan, nang magkaroon ng Free 

Showing ng Filipino Films sa Busan Film Festival ay umatak kako sila. Gumawa rin kami 

ng video kung paano magluto ng Pinoy spaghetti. 

Maliban sa mga ito, mahalaga ring nalalaman nila kung ano ang nangyayari sa 

Pilipinas. Gamit na gamit ko ang YouTube, maging ang mga live news program ng GMA 

at ABS-CBN. Siyempre, nakahanda na ang handout at study guide dahil pihadong 

maliligaw sila kung manonood lang sila mag-isa. Sa mga ito, interesante sila lalo’t 

napapanood nila sa klase. Minsan nga, naging mainit na usapin sa amin ang Oplan 

Tokhang ng gobyernong Duterte, ang cancel Korea, at maging ang pagputok ng bulkang 

Taal. Tuwang-tuwang din sila kapag pinag-uusapan sina Ryan Bang, Piolo Pascual, 

Manny Pacquiao, Nina, at Jollibee. 

Ang kwento sa akin ng officemate kong Indian Professor, gustong-gusto raw ng 

mga estudyante ang language classes sa BUFS. Dito raw kasi sila mas nagiging creative 

at kumakawala sa kahon. Sa Korea kasi, malakas ang Confucian culture o ‘yun bang 

Seniority Culture, kaya kadalasan hindi mo sila maeengganyong magtanong. Sa kanila 

kasi, liban sa normal lecture na makikinig lang sila, parang medyo bastos ang 

nagtatanong sa propesor. E ang kaso, sa klase ko ay napipilitan silang magtanong dahil 

sadyang ang mga sagot ay wala sa mga module at libro. Ibig sabihin, natutuwa akong 

nagtatanong sila tungkol sa kultura at wikang Filipino dahil interesado silang matuto. Isa 

                                                           
6Pampainit ng sahig 
7Ginadgad na yelong may minatamis na red beans 
8Asukal  
9Maanghang na sinabawang buto-buto ng baboy 
10Busan subway station 
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pa, mapipilitan talaga silang magsalita at makipag-usap sa akin dahil sa language classes 

sila naka-enrol. Wala silang kawala, di ba. 

May dalawang best practices sa labas ng klasrum ang nagustuhan ko sa BUFS. 

Una, mayroon silang tinatawag na tandem teaching. Lingguhang diskusyon ito sa mga 

estudyante hinggil sa bansang pinanggalingan ng visiting professor. Hindi ito usapang 

akademik, at mas chikahan ang peg. Sa loob ng isang oras kada Biyernes ng hapon, 

anything under the sun ang usapan. Basta’t may tanong sila hinggil sa Pilipinas, 

sasagutin ko ito ng aking buong makakaya. Dito sila nagtatanong kung totoo raw bang 

maganda sa Boracay, magkano ang dapat nilang dalhing pocket money sakaling 

magbabakasyon sila sa Pilipinas, bakit daw maraming anak ang mga Pilipino kahit 

mahirap sila, sino si Jose Rizal. Siyempre kahit ano pa’ng sabihin, para akong 

ambassador sa kanila na kailangang ipakita ang ganda at husay ng Pilipinas. Ito rin ang 

mekanismo ko para makahikayat ng mga future major sa Philippine Track. Ikalawa 

naman, ipinapahiram ang credit card ng departamento sa visiting professor para mailibre 

ang kanyang mga estudyante sa isang hapunan. Isang beses kada buwan ito nagaganap. 

Naisip ko, iba talaga rito, daming badyet! Dinadala sila sa mga Filipino restaurant para 

makatikim ng mga pagkaing Pilipino, at magamit din ang pinag-aaaralan nilang wikang 

Filipino. Ang challenge kasi, liban sa mga usapan sa klase ay dito lang din naman nila 

halos napapraktis ang pagsasalita ng wikang Filipino. Isa pa, ako lang din kasi ang 

nakakausap nila gamit ang wikang Filipino. Maiba naman kumbaga. 

Para rin magkaroon ng holistikong pagkatuto ang mga estudyante ng Philippine 

Track, magkatuwang ang dalawang propesor sa pagtuturo ng content courses sa kanila. 

Ang treatment, may isang Pilipinong propesor at isang Koreanong propesor ang 

nagtuturo sa kasaysayan, kultura, araling panlipuan, at current events. Ibig sabihin, 

nagtatambal ang mga panloob at panlabas na pagtingin sa pagdidiskurso ng mga 

paksang ito. Suwerte ko lang dahil homegrown ika nga ang ka-partner kong Koreanong 

propesor na nagtapos ng MA at PhD sa UP Diliman. Isa siyang Filipino at heart, ika nga. 

Isang araw, may nagtanong sa akin, kung ano raw ba ‘yung “sana all” na lagi 

niyang nababasa sa mga komento sa Facebook. Sabi ko, gusto rin ng taong iyon na 

maranasan niya ang anumang pinag-uusapan. Nang tanungin ko ang konteksto nito, 

private group pala iyon ng mga Pilipinong Korean enthusiasts. Sabi nya, bakit 

pinapangarap ng mga Pilipinong manirahan sa Korea? Ang sabi ko, e may imahe ang 

mga Pilipino na mayamang bansa ito, masayang tumira rito, ganun. Mali,  professor, ang 

sabi niya. Mas masaya sa Pilipinas. Dito sa Korea, sobra ang kompetisyon, pag di na 

makasabay, nagsu-suicide na lang ang mga tao. Ang hirap din kaya ng buhay rito, ang 

mahal ng mga bilihin, ang daming walang trabaho, lahat ay pali pali11! Professor, alam 

                                                           
11Literal na bilis! bilis!  
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mo ba kung bakit ko gusto tumira at magtrabaho sa Pilipinas? Gusto ko magkaron ng 

time para sa sarili ko. Ah, ok na lang ang naisagot ko. Sa totoo lang, marami akong 

natutuhan sa usapan naming iyon. 

May isang tanong naman ako na matagal ko nang kinikimkim sa aking loob. Hindi 

ko na mabilang kung ilang beses na akong naapakan, nabunggo, nadunggol, nasiko ng 

mga ahjumma12 at ahjussi13  sa loob ng subway. Sa totoo lang, balat-sibuyas ako sa 

ganito. Alam ba ninyong ni isa ay walang nag-sorry sa akin? Imposible namang di nila 

ako naramdaman. Di naman ako hangin o espiritu para di mapansin. Kako, e baka kasi 

nakatatanda na sila at nakababata ako. E di lakas-loob akong nagtanong sa mga 

estudyante ko. Ang sagot nila, Professor, para saan pa ang sorry, nangyari na e, at tsaka 

sayang lang po ang oras. Ngayon ko nalaman kung bakit lagi silang impunto tumingin sa 

oras at panahon. Bukod sa laging nagmamadali, very monochronic, ika nga. Sabi ko sa 

sarili ko, di bale, charge to experience ‘to, at may maikukuwento ako sa mga estudyante 

ko sa pagbalik ng UP. 

Napag-usapan na rin namin ang oras at panahon, itinanong naman nila sa akin 

kung bakit laging late ang Filipino time. Bagaman napakahirap nitong idiskurso, palagay 

ko’y hinog na ang paksa lalo sa mga third at fourth grade kong mga estudyante. Ang sabi 

ko, lagi kasing umaayon sa kapaligiran, kalikasan, pangyayari, at kagustuhan ng 

kalooban ang pagkilos ng mga Pilipino. Pero hindi naman totoong lagi kaming late kako. 

Sa panonood ng sine, sa pagpunta sa airport bago ang flight, sa pagpila sa buffet, at 

kapag may sale. Nakikipagbalyahan at kumakaripas pa kami ng takbo. Natawa sila. Pero 

totoo naman, di ba? 

Ako bilang isang banyaga sa Busan, malinaw kong nakita at naranasan ‘yung 

sinasabi sa mga libro tungkol sa Sapir-Whorf Hypothesis. Kultural ang wika, at ito ang 

instrumento upang maunawaan at maipaunawa ang mundo. Ito rin ang sinisikap kong 

maitawid sa aming mga klase. Hindi lang kako sapat sa mga Pilipino ang magsabi ng 

paalam sa isa’t isa. Magtetext pa kami kung nakauwi ka na ng bahay. Sa Korea, kapag 

tinanong ka ng “odie isso” o saan ka na, ay literal lang ‘yun na nagtatanong ng lugar. Sa 

Pilipinas, maaaring konotasyon ito ng pagka-bored dahil ang tagal ng ating paghihintay 

sa isang kaibigan. Kung tissue roll ang ibinibigay na regalo sa mga house warming party 

sa Korea, kako sa Pilipinas ay pagkain o mga gamit sa bahay. Bagaman malay ang mga 

estudyante ko sa paggamit ng “po” at “opo” bilang paggalang, mas simple pa rin ito kako 

kung tutuusin kompara sa syntax at kultura ng paggalang ng mga Koreano. Natatangi 

talaga ang wika. 

                                                           
12Manang; matandang babae  
13Manong; matandang lalake  
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Sa antas ng dumadagundong na internasyonalisasyon, integrasyon, at 

globalisasyon, maliit lamang ang Pilipinas kompara sa mayayamang bansa ng mundo. 

Naisip ko lang, ganoon na ba natin kakilala at kamahal ang ating mga sarili at handa na 

tayong lumabas ng ating bakuran? Kung oo, ano naman ang ating magiging ambag? 

Naisip ko lang din, hindi naman producer ng teknolohiya ang Pilipinas. Wala rin tayong 

empire na matatawag. Kadalasang lakas-paggawa ang ambag natin. Human capital, ika 

nga. Trabahador lamang sa mga empire ng mundo. Noong 1950s hanggang 1960s ay 

isa sa pinakamahirap na bansa ang South Korea. Malagim ang naging epekto sa kanilang 

ekonomiya ng WW2 at Korean War. Sa katotohanan, hanggang ngayon ay may hinanakit 

pa rin kay Ferdinand Marcos ang kahuntahan kong matatandang propesor sa BUFS. 

Alam ba ninyo kung bakit? Hindi kasi pinautang ng ating presidente noon ang South 

Korea nang kailangang-kailangan nilang isalba ang kanilang ekonomiya. Fast forward 

after 60 years, baligtad na ang mundo! Feeling ko nga, ang South Korea, ahead sa atin 

nang 10 taon sa lahat ng aspekto. 

Sa aking palagay, kultura at wika ang ating maaaring gawing bandila upang 

maipakilala ang Pilipinas sa mundo, at makaagapay ang bansa sa bugso ng neo-liberal 

na gahum. Tigilan na natin ang pag-iisip na ang wikang Filipino ay pamPilipino lang. Isa 

lamang ang BUFS sa napakaraming institusyon sa labas ng bansa na nagpapatunay na 

isa nang global na wika ang Filipino. Naiinggit nga ako sa mga bansang may malakas na 

programa ang kanilang gobyerno upang maipakilala o maimarket ang kanilang kultura at 

wika. Kailangan na nating kagyat na gawin ang mga paraan upang ma-maximize ang 

kultura at wikang Filipino, nang sa gayon ay bumalik ito sa Pilipinas kundi man sa usapin 

ng kita, ay social capital. Alam ba ninyong lalo nating pinayayaman ang South Korea sa 

pamamagitan ng pagbili-bili natin ng mga medyas, bolpen, pamaypay, baso, at kung ano-

ano pang mga abubot na may mga mukha ng BTS at BlackPink? Sa huling ulat nga ng 

kanilang gobyerno, isa ang KPop sa industriyang nagpapasok ng bilyong revenue sa 

South Korea kada taon. Kaya ba natin iyon? Noong 1970s, isa ang kantang “Anak” ni 

Freddie Aguilar na naisalin sa halos 15  wika sa mundo. Sumikat ito sa South Korea at 

ginamit pa ngang OST ng isang pelikula roon kamakailan. Bakit hindi natin i-sustain? 

Nananalangin akong magiging world renowned din sa madaling panahon ang mga kanta 

ng SB19, Alamat, at BGYO na gumagamit ng wikang Filipino at mga lokal na wika ng 

Pilipinas. 

Ano na nga ba ang makukuha ng Pilipinas sa pag-aaral ng mga banyaga sa 

wikang Filipino? Hindi pa ba tayo masaya na may ganitong pangyayari? Liban sa 

nagiging revenue ito sa turismo, mas naitatanghal natin kung sino at ano tayo, maging 

ang ating karanasang bayan at kaalamang lokal sa global na espasyo. Sa lalong 

pagpapalakas natin ng mga network sa tawid-bansang mga akademikong institusyon, 

embahada, at grassroots organization, maaari tayong maggiit sa geo-politikal na 
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kaayusan ng mundo, di ba? Maaari tayong magtulak ng mga interes na tayo ang 

makikinabang. 

Kung may kumpyansa ang mga banyaga sa ating wika, bakit ikaw, wala? 
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Hannah A. Lecena 
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hannah.lecena@deped.gov.ph 

~~~ 

Mula ako sa pamilya ng mga albularyo. Manambalan2 kasi ang Lolo Aniceto ko at 

ang Lolo Marcelo niya. Sa isang liblib na pook kami nakatira sa bayan ng Kiamba, 

probinsya ng Sarangani, sa Timog ng Mindanao, kung saan magkakalapit lang ang 

simbahan, paaralan, health center at palengke. Dito sa amin ay marami pa ring mga 

punong kahoy, at nagpapakita pa rin ang mga alitaptap tuwing gabi. At dahil mula ako sa 

pamilya ng mga albularyo kaya naniniwala rin kami sa mga misteryong bumabalot sa 

mundo. 

Naniniwala kaming totoo ang mga sigbin sa hangin, na may mga aswang, na 

umeepekto ang barang, sumpa, at gayuma sa tao, na may kapangyarihan ang mga 

tagulilong3. Naniniwala kami sa hindi nakikita pero alam naming nandiyan lang, kasama 

naming nabubuhay araw-araw. Naniniwala rin kami sa pambihirang kakayahan ni Lolo 

Tito (palayaw niya). Kaya nagpapagamot ang mga tagabaryo sa kanya sa tuwing 

nagkakaroon sila ng hindi maipaliwanag na karamdaman. Naniniwala kami sa hiwaga ng 

mundo, sa mga buhay at sa mga patay at sa lahat ng puwedeng paniwalaan. Kaya 

naniniwala rin kami sa kalag.  

Kung hindi mga engkanto ang dahilan ng aming pagkakasakit, naniniwala si 

Mamang na baka dinadalaw kami ng mga kaluluwa o kalag ng aming namayapang mahal 

sa buhay. “Gikalag” kung tawagin ng mga Bisaya. Ibig sabihin, kailangan naming mag-

alay o maghandog ng dasal (pangadye) at pagkain (halad) sa aming mga mahal sa buhay 

na namayapa na. Kung natatandaan pa ni Lolo ang Lolo ng Lolo niya, baka pati sila isali 

namin sa pagnonobena. Naniniwala si Lolo na ginagambala kami ng mga kaluluwa dahil 

nga nakakalimutan na namin silang ipanalangin, kaya binibigyan nila kami ng 

karamdaman na hindi magagamot ng medisina o siyensya. Ang mga kalag daw na ito ay 

hindi makatawid sa kabilang pampang, sa ilog o sa tulay ng kabilang mundo kaya 

nagpapapansin sa amin. Kami raw ang dapat humingi ng tawad para sa kanila. Para sa 

liwanag na hinihingi nila kung saanman sila naroroon. Sabi naman ni Lola Pilang, baka 

hindi pa sila natatahimik at patuloy pa silang pinupurga sa purgatoryo, kaya mahalaga sa 

amin ang pagrorosaryo at iyong iba, ipinagdadasal namin at pinapamisahan pa tuwing 

                                                           
1Kaluluwa  
2Manggagamot 
3Di nakikitang nilalang, halimbawa, engkanto.  
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Linggo. Dagdag pa ni Mamang, kailangan daw ng mga kaluluwa na maipagdasal o kahit 

man lang maalala.  

 Pero lilinawin ko lang ito, hindi nagmumulto ang mga namatay naming kamag-

anak. Kahit ‘yong mga namatay dahil nasagasaan ng humaharurot na sasakyan tulad ni 

Nanay Demitria, ang ina ni Lolo noong Oktubre 7, 1998. O si Lolo Digo na kapatid niya, 

na tinambangan ng riding in tandem sa loob ng kanyang kotse sa lungsod General Santos  

noong 2009 dahil sa away sa lupa. Siya raw kasi ang Attorney in Charge sa kaso ng 

kanyang amo kaya pinag-initan. O kahit ‘yong mga ninuno namin na sinabi ni Lolo na 

mga sundalong nakipaglaban sa mga mananakop noong kasagsagan ng digmaan ng 

mga gerilya o hukbo ng bayan laban sa mga Hapon noong 1945. Hindi sila nagpapakita 

sa amin. Di tulad ng napapanood ko sa Shake Rattle and Roll o at iba pang pelikula sa 

channel na Thrill na papatayin ka sa sindak. Kahit pa ang totoo ay kahindik-hindik naman 

talaga ang paraan ng kanilang pagkamatay. Hindi rin sila nananakit. Di tulad ng ibang 

mga entity o elemento na sinasabi nilang nananakal ng mga tao, at kayang hilain ang 

kumot mo kapag natutulog ka. O di naman kaya ay mga espiritung kayang pagalawin ang 

baso kapag sinabi mong “kung naririnig mo kami, magparamdam ka.” Sa kabilang banda, 

nararamdaman namin sila sa tuwing lumalamig ang aming talampakan, sa tuwing parang 

mabibiyak ang aming ulo dahil sa sakit o sa tuwing nagkakaroon kami ng lagnat na 

pabalik-balik. Nagpaparamdam lang sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng sakit 

at minsan naman, kinakausap nila kami sa aming mga panaginip. Katunayan, noong 

minsang nagkasakit si Mamang at hindi siya makatayo, nagpasubay4 siya kay Lolo. 

Subay ang tawag sa ritwal na ginagawa ni Lolo, ito ay pakikipag-usap sa kalag na 

nagpaparamdam. Nangangahulugan itong pagtalunton o pag-alam kung saan 

nanggagaling ang sakit. Hindi ko rin alam kung paano, pero nahuhulaan ni Lolo kung 

sinong kalag ang dahilan ng aming pagkakasakit. Minsan ang mga kalag pa nga raw ang 

magsasabi kung ano ang gusto nilang ihalad o ihanda para sa kanila. At hindi ko alam 

kung paano nagagawa ni Lolo na makipagdiyalogo sa mga engkanto at kaluluwa. Ang 

alam ko lang, tinatawag niya ito sa pamamagitan ng pagbulong at pag-usal ng orasyong 

hindi ko maintindihan.  

Dahil sa kakayahan ni Lolo, napag-alaman nga niyang gikalag si Mamang. Hindi 

lamang dalawa o tatlong kalag, kundi lima, kasali pa ang kaluluwa ng namayapang 

kapatid ni Papang na si Angkol Reming at ang Nanay at Tatay ni Papang at ang mga 

kapatid ko na sumakabilang-buhay na. Kaya naman kinagabihan, sa altar ng aming 

bahay, naghandog si Mamang ng mga pagkain: Pansit, dinuguan at adobo at apat na 

baso: isang baso ng gatas, para kay Princess, kay Angelo at sa isang kapatid ko pa na 

hindi na namin nagawang pangalanan. Isang baso ng Chioktong para kay Angkol 

Reming, isang baso ng Coke at tubig sa tabi ng nagliliwanag na kandila, para kina Lolo 

                                                           
4Ritwal na ginagawa upang matalunton ang pinagmumulan ng sakit.    
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Maeng at Lola Ester. Naniniwala kaming nauuhaw rin ang kaluluwa at nagiging masaya 

sila sa tuwing hinahandugan sila ng makakain at maiinom. Minsan, napag-uutusan akong 

mangutang  ng kendi, tsokolate at biskwit para ihalad sa kalag ng aking mga kapatid. 

Kapag may dumapo namang langaw, insekto o paruparo sa pagkain, aakalain ng pamilya 

na yaon na nga ang kaluluwa ng mga namatay naming kamag-anak. Agad kong maririnig 

kay Lola ang mga katagang “Tuara si Laki,” “Nay, kaon lang, Nay,” at iba pang diyalogo’t 

kumpirmasyon na baka yaon nga ang kaluluwang aming ipinagdadasal.  

Parang reincarnation pero hindi naman talaga reincarnation. Hindi naman sila 

muling nabuhay. Patay na sila pero nasa mundo ng mga buhay. Naglalakbay.  O marahil 

may sariling representasyon o paraan ng pagpapahiwatig, pagpaparamdam at 

pagpapaalala. Samantala, kung wala naman kaming altar, inilalapag lang namin ang mga 

pagkain sa mesa, magtitirik kami ng kandila at maghahandog ng mga sariwang bulaklak. 

Tapos mag-aalay kami ng dasal. Minsan, kung hindi si Lolo ang mangunguna sa 

pagdarasal, kukuha kami ng mananabtan o mangunguna sa pagdarasal. Bawal ding 

mag-ingay pagkatapos ng nobena. Naiistorbo raw kasi ang mga kalag kapag 

nagsisigawan ang mga bata. Kaya madalas din kaming pinapaalis ng matatanda sa altar 

para hindi raw magambala ang mga kalag.  

Noong bata pa ako. palihim kong binabantayan at sinisilip ang mga platito ng 

pagkain sa altar tuwing nag-aalay kami ng makakain. Tinitingnan ko nang mabuti kung 

nabawasan nga ba ang gatas sa baso o ang dinuguan sa platito. Kahit isang hiwa lang 

ng karne o ilang lagok lang ng gatas. Para akong CCTV na pinipilit hulihin kung sino ang 

salarin. Ngunit sa kasamaang-palad, ako ang palaging nahuhuli at sinisita ni Mamang.  

“Mang, nganong wala man nahurot ang mga pagkaon?” tanong ko sa kanya, kung 

bakit parang hindi naman nauubos ang mga alay naming pagkain.  

“Wala na ginakaon sa kalag, ginasimhot lang nila,” tugon niya sa akin.  

Sabi ni Mamang, hindi naman daw talaga kinakain ng mga kaluluwa ang pagkain 

na inihanda namin, inaamoy lang nila. Hanggang ngayon nalalabuan ako sa sagot ni 

Mamang. Bakit kami maghahanda ng pagkain kung hindi naman nila kinakain o kakainin? 

Di ba inihahain ang pagkain para kainin at hindi para tingnan lang o amuyin? Pero paano 

nga kakain ang kalag e kaluluwa na nga ito at hiwalay na sa katawan? Ito ang 

kumbersasyon na madalas kong naririnig sa kasulok-sulukan ng maliit kong utak noong 

maliit pa ako. Hanggang sa naisip ko, baka mabaliw lang ako kapag pinilit ko pang 

intindihan ang lahat-lahat sa aking buhay. O baka gusto ko lang talaga ng patotoo, 

paliwanag o patunay sa lahat. Samantala, kung nababawasan man ang pagkain sa altar, 

dahil iyon sa maliliit na langgam na pumuputakte rito. Noong bata pa ako ayaw kong 

kumain ng pagkain mula sa altar, pakiramdam ko kasi tira-tira na iyon mula sa mga kalag, 
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pero noong nasa hayskul na ako, nakita ko naman na ipinainit ni Lola iyong halad namin 

sa altar noong may dumating na bisita at ubos na ang laman ng mga kaldero.  

Ang hindi ko maintindihan, gumagaling kami pagkatapos naming maghalad. 

Palaisipan pa rin ito sa akin. Pagkatapos naming maghanda ng pagkain para sa mga 

kalag, bumubuti ang aming pakiramdam. Totoo! Biglang bumababa ang aming lagnat at 

bigla kaming pinagpapawisan ng malamig na malamig. Parang mahika o milagro. Hindi 

ako nagsisinungaling. Nawala ang lagnat ko noong naghalad kami ng pagkain sa altar. 

Ayokong paniwalaan pero paano ko ipaliliwanag ang nangyari sa akin? Ganito rin ang 

naranasan ng iba ko pang mga kamag-anak. Paano ko sasabihing nagkataon lang ang 

nangyari sa akin e ilang araw na rin akong nahihilo at nanghihina? Kaya naman di kataka-

takang marami pa rin ang nagpapagamot kay Lolo, dahil umeepekto at gumagana ang 

kanyang mga ritwal.  

Taong 2014 nang kailangan kong lisanin ang aking komunidad upang 

magkolehiyo. At doon nga nagsimulang magbago ang tingin ko sa mundo lalo na sa mga 

tradisyon. Mas malawak pala ang silid-aklatan ng MSU sa Lungsod Heneral Santos. Ang 

daigdaig pala ay higit na malaki kaysa aming baryo. Ang dami ko pa palang puwedeng 

maranasan, matututuhan at maramdaman. Natutuhan kong hindi naniniwala ang aking 

mga kaklase sa multo o sa mga engkanto. May mga kaibigan akong nagsabi na hindi 

totoo ang langit at impyerno. Bukod dito ay nakilala ko rin ang mga roommate ko sa 

dormitoryo na nahihimatay tuwing nagdadasal sa kanilang simbahan dahil daw sa Banal 

na Espiritu Santo. May isang roommate naman sa dating boarding house na tumigil sa  

pag-aaral dahil sinapian ng demonyo at nabu-bully dahil lahi raw ng aswang. Ilan lamang 

ito sa mga bagay na mas komplikado at nakakalito higit pa sa kababalaghang 

natunghayan ko sa aming baryo.  

Hindi ko pa alam noon kung ano ang epekto ng mga ito. Ngunit tuwing umuuwi 

ako, napapansin ni Mamang ang unti-unti kong pagkalas sa ilang tradisyon ng pamilya. 

Tulad ng pagdadala ng kargada o langis, o pagsisindi ng kandila sa altar tuwing Biyernes 

Santo. Hindi ko sinasabing itinatakwil ko na, pero noong mga panahong iyon, unti-unti ko 

na itong nakakalimutang gawin. Nasanay na akong hindi masanay. Kaya madalas akong 

pagsabihan ni Mamang na binago raw ako ng syudad.  

“Ano ba’ng nangyayari sa iyo, bakit hindi ka na naniniwala?” usisa niya sa akin 

noong tumanggi akong magpagamot kay Lolo. Noong mga panahong ‘yon, kinailangan 

kong umuwi sa amin dahil sa isang karamdaman. Namilipit kasi ako sa sakit ng tiyan at 

tila walang lunas ang aking kalagayan. Kaya kinailangan ko munang lumiban sa aking 

klase. Akala ni Mamang, nausog ako, nalason o gihangop, tawag sa amin sa tuwing 

dinadalaw o hinahawakan kami ng mga kaluluwa na sanhi ng aming pagkakasakit. Sabi 

ni Mamang, dadalhin niya rin ako sa ibang albularyo para matingnan kung ano nga ba 

ang sakit ko.  
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“Ma, ayoko ngang pumunta sa albularyo,” giit ko sa kanya. 

 “Huwag mong iparinig sa Lolo mo ‘yan!” Ito ang naibulalas ni Mamang sa mga 

katagang binitiwan ko.  

Sa huli, pumunta pa rin kami kay Lolo para magpasubay. Tumungo rin kami sa 

albularyo sa kabilang barangay. Pero mas lalo lang sumama ang aking pakiramdam. 

Pagkatapos kong pagdaanan ang lahat ng paraan nila ng panggagamot, napagpasyahan 

ni Mamang na dalhin ako sa ospital at ipatingin sa doktor. Ang sabi ng doktor amoebiasis 

ang sakit ko, kaya na-confine ako sa ospital. Dinalaw ako ni Lolo sa ospital at dinalhan 

ng bitamina. Noon ko lang din nakitang pumasok si Lolo sa ospital. Hindi kasi siya 

pumupunta sa ospital, sabi ni Mamang. Hindi lang pala ritwal ang gumagana kundi 

pagmamahal din. 

Ang totoo, minsan pakiramdam ko nasa loob ako ng isang kahon. Madalas, naiisip 

ko, hindi ako makatanggi sa sistema. Para iyong pader na kayhirap tibagin. Minsan, ang 

pagtalikod sa nakasanayan ay parang pagtalikod sa pinag-ugatan. Kapag di ako 

naniwala, para ko na ring sinabing hindi totoo ang tradisyon ng pamilya. Kaya ko nga 

bang baliin ang paniniwalang mas nauna pa kaysa sa akin? Ang mga ritwal na ito ay 

nandito na bago pa man ako mamulat at magkaisip.  

 Kaya di nakapagtatakang dumaan ako sa punto ng pag-aalinlangan, noon. Lalo 

pa at sa aming pamilya, isa ako sa mga walang third eye at hindi nakakaramdam ng ibang 

entity. Hindi ko ramdam ang mga pagpaparamdaman sa akin gaano man kadalas ito. 

Dagdag pa rito ang nabasa ko sa mga libro sa silid-aklatan na nagkakaiba ang kultura at 

realidad ng mga tao bunsod na rin ng pinag-ugatan, danas at pangyayari sa kanilang 

kasaysayan. Naisip ko, baka nga kapiling ng mga ninuno ko ang kalikasan kaya akala 

nila may nagbabantay nga sa mga ito, isang di nakikita tulad ng mga diwata, engkanto, 

anito, espirito o tagulilong. Na puwedeng totoo o hindi. Na baka sikolohiya lang ng mga 

Pilipino ang pag-alala sa mga namatay na mahal sa buhay para maibsan ang lungkot, 

guilt o pagkabalisa. Na baka nga ginagawa lang namin ang pag-aalay at pag-alala sa 

mga kalag para punan ang lahat ng mga pagkukulang namin sa mga taong tuluyan nang 

wala sa aming mga buhay.  

Naalala ko rin, naging panata na ni Lolo taon-taon ang pag-iihaw ng baboy. 

Kailangan niyang mag-ihaw ng isang baboy, pagkatapos ng aming padasal. “Diwata” ang 

tawag ni Mamang dito. Panata ito ni Lolo para sa mga engkanto sa ibang kalibutan5. Hindi 

ko alam kung ito ba ay pasasalamat sa lahat ng biyaya o baka pag-aalay upang walang 

masamang mangyari sa amin. Sa kabilang banda, sa tuwing nagdi-Diwata si Lolo parang 

may pista, pasko o kaarawan sa aming compound. Lahat ay busog, nagkukuwentuhan 

                                                           
5Mundo 
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at kalaunan ay mag-iinuman. Kaya nagmimistula itong reunion. Kaya sa totoo lang kami 

naman talaga ang nabubusog at hindi ang mga kalag o espiritu na aming inaalayan.  

Hanggang ngayon, kahit may pandemya, tuwing nananamlay at tila may sakit ang 

miyembro ng aming pamilya, agad kaming sasangguni kay Lolo kaysa sa doktor sa 

Emergency Hospital sa bayan. Agad na kukuha ng papel sina Anti at Angkol saka ililista 

ang lahat ng pangalan ng mga namatay na naming kamag-anak o kamag-anak ng 

kamag-anak namin na posibleng nagpaparamdam nga sa amin. Na baka gikalag din 

kami. Minsan naiisip ko, may kapangyarihan nga kaya ang mga patay sa buhay? Kaya 

nga ba nilang manakit? Ang alam ko lang, mas nakakatakot ang mga buhay, kaya nilang 

pumatay. Tulad na lamang ng aming kapitan na pinatay sa gitna ng pagdiriwang ng aming 

kapistahan. Ngunit sa halip na hanapan ng hustisya ang kanyang pagkawala, ang tanging 

nasabi ng matatanda ay ang ipagdasal na lang daw namin ang kanyang kalag.  

Noong nagkaedad na ako, naunawaan kong mas dumarami ang pumupunta kay 

Lolo dahil walang pera sa pagpapagamot sa mga ospital. Ang mga malayong kamag-

anak ay dumadayo pa para magpasubay dahil na rin sa takot na pumunta sa mga 

manggagamot at eskperto dahil kung ano-ano lang daw ang sasabihin ng mga ito. Kaya 

siguro paniniwalaan ng tao ang gusto nilang paniwalaan dahil sa ganoong paraan lang 

mapapadali ang proseso na kailangan nilang pagdaanan. Sa dinami-dami ng aming 

pinaniniwalaan, hindi na mahirap maniwala sa mga nakasanayan. Pero may mga bagay 

na kailangang paniwalaan dahil kailangan. Kailangang maniwala. Sa paglipas ng ilang 

taon, nauunawaan kong ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng aming makulay, 

masalimuot at makasaysayang kultura. Na maaaring wala sa iba at maaaring hindi nila 

mauunawaan. At maaaring puwede rin nilang kapitan at ibahagi.  

Para sa akin, ang mga kalag ay mga alaala. Mga magaganda at masasakit na 

alaala na pilit nating inaalalang nandito pa kahit wala na. At may mga kalag din na 

naglalagalag pa. At naghahanap ng makakaalala sa kanila kaya patuloy na nagpapaalala 

sa mga hindi na makaalala at makakilala. Siguro, balang araw maililista rin ang aking 

pangalan sa papel ng mga kalag at baka alayan din ako ng pagkain ng mga apo ng apo 

ko. Balang araw, marahil kalag na rin ako na kailangang ipagdasal at maalala. 
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Tungkol sa May-akda: 

 

HANNAH A. LECENA 

Si Hannah A. Leceña ay isang pampublikong guro at spoken word performer mula sa 

probinsya ng Sarangani, Rehiyon 12. Nagtapos siya ng BSEd-Filipino sa Mindanao State 

University-General Santos City (Cum Laude) at sa Kursong Masterado sa Sining ng 

Edukasyon Medyor sa Filipino sa Pamantasan ng Notre Dame of Marbel. Ang kaniyang 

Pananaliksik/Tesis (Di-limbag) na F/Pilipinolohiya ng Tanghal-tula sa Rehiyon 12 tungo 

sa pagbuo ng Mungkahing Materyal sa Pagmugnà Pagtatanghal at Pagtuturo ng 

Tanghal-tula ay itinanghal na pinakamahusay na Papel sa klaster ng Wika sa Patimpalak 

para sa pananaliksik sa ginanap na Pambansang Seminar-Worksyap 2021 ng De La 

Salle University-Manila Siya ay nakapagperform na sa Perfurmatura Pandemic Edition 

ng Cultural Center of the Philippines, Sunday Club National Writing Workshop at Dasig: 

CDO Poetry Night. Naging fellow ng Davao Writers Workshop 2018, Bathalad-Sugbu 

Creative Writing Workshop 2019, 26th Iligan National Writing Workshop, 20TH IYAS 

National Writing Workshop, 59th Silliman National Writing Workshop at 5th Amelia-

Lapena-Bonifacio Writing Workshop for Spoken Word at Gemino-Abad Seminar 

Workshop for Teachers in Creative Writing. Ang kanyang mga Sugilanon ay nakatanggap 

ng Jimmy Balacuit Literary Awards for Fiction at Satur Apoyon Prize noong 2019. 

Mababasa ang kanyang mga katha sa Dagmay, Dadiangas Review, Katitikan, Luntian-

Online Journal, 7 Eyes Production, Mga Kuwentong Obrero ng IOSAD, Sunstar Daily 

Davao, Cotabato Literary Journal, Sahaya: Timpalak Pampanitikan (STP) ng SWF-UP 

Diliman, Diliman Review Vol. 65 at Bisaya Magazine. Siya rin ay nagwagi ng 2nd Place 

sa PNU Normal Awards ng PNU-University Center for Gender and Development sa 

kategoryang Nobelang Pangkabataan. Itinanghal din na Winner ang kanyang nobelang 

Si Duday Taga-Baybay at ang Kanyang Paghahanap sa Kanyang Tatay ng Lampara 

Prize sa Middle Grade Category noong Abril 2022. Ang Jonas: Nobela sa Wikang 

Sebwano na inilunsad ng KWF Publikasyon ang kauna-unahan niyang aklat. 
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Kape at Pandesal 

Jerecca D. Jazul 

Polytechnic University of the Philippines, Manila 

jereccadjazul@iskolarngbayan.pup.edu.ph 

~~~ 

Pandesal. Ang tinapay ng kolonyalistang Kastilang nang-api at nagpahirap sa mga 

ninuno at nag-alis ng ating kalayaan. Ang mainit na pandesal na sa halagang limang piso 

ay maiibsan ang pagkalam ng tiyan sa umaga ngunit hindi sapat upang wakasan ang 

kahirapan mo. Ang malambot na pandesal na minasa ng panaderyang unti-unting 

nagmamahal ang mga paninda dulot ng implasyon sa mga sangkap nito. Ang magaspang 

na pandesal na gawa sa harina, asin, asukal, at tubig ng mga korporasyong naghaharing 

uri. Masarap ito ngunit mapait ang bawat katotohanan na bumubuo rito. 

Kape. Ang kapeng nabibili sa halagang tatlong piso sa mga sari-sari store na ang 

puhunan ay utang at kumikita para makabayad sa utang. Ang kapeng itim sa tasang 

kayumanggi, kasing-itim ng budhi ng korporasyong dayuhang nagmamay-ari ng ekta-

ektaryang lupa sa Pilipinas habang ang mga Pilipinong magsasaka’y nagtatanim at nag-

aani para sa kanila. Ang mapait na kapeng pinatatamis ng asukal ng mga magsasaka ng 

tubo na pinasasahod ng barya ng mga poong may asyenda. Ang kapeng mabango, 

simbango ng salitang “Bangon” sa pakete nito kasama ang mukha ng mga magsasaka. 

Isang higop lang ng kapeng ito ay paglunok sa katotohanang iniinom mo ang kapeng 

bunga ng exploitation ng dayuhan sa bansa at kapwa mo Pilipino. 

Naubos ko na ang kape at pandesal, ramdam ko ang pagkapuno ng sikmura ko at 

ang damdaming nag-iinit.  
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Tungkol sa May-akda: 

 

JERECCA D. JAZUL 

Kasalukuyang kumukuha ng undergraduate degree sa ilalim ng kursong Bachelor of Arts 

in Literary and Cultural Studies sa Polytechnic University of the Philippines Sta. Mesa. 

Nailathala ang kaniyang sanaysay at mga maikling kuwento sa Novice Magazine 

ngayong taon. Nakatanggap siya ng parangal sa katatapos lamang na National Campus 

Press Olympiad sa kategorya ng pagsulat ng tula (local language).   
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Tatlong Larawang Binalaybay (Portrait ni Marikudo, Summer 

Landscape, at Kandinsky Dilaw) 

 

John Iremil Teodoro 

De La Salle University-Manila 

john.iremil.teodoro@dlsu.edu.ph 

~~~ 

 

Portrait ni Marikudo 
(After a painting by Lorenzo E. Gabutina) 
 
Tigulang na siya sa larawan. 
Bukay na ang kulot niyang buhok. 
Makapal pa rin ang lips 
at pango ang ilong. 
Bakas ang lakas ng kanyang 
kabataan sa maskulado pa ring 
katawan. Hindi na niya kilala 
ang Sirawagan, ang buong Aninipay, 
na ginpanubli nila sa kanilang 
Kagurangan. Marami nang bahay 
at marumi na ang mga dalampasigan. 
Nagaparamula ang kanyang 
mga mata habang pinagmamasdan 
ang nakakalbong kabundukan. 
Naisip niya, kahit naman ipinagpalit nila 
ito sa isang sadok nga bulawan 
at kulintas na managyad, 
hindi naman sana ginanito 
ang kanilang lupaing ninuno. 
Nasëbëan gid tana. Bumalik siyang 
hindi na kasama sa Maniwantiwan. 
Mayad man dya gani, hambal niya 
sa sarili. Mas nais niyang solohin 
ang nararamdamang di maganda. 
 
[Setyembre 4, 2020 Biyernes 
9:48 ng Manila] 
 
Summar Landscape  
(Triggered ng isang painting ni Cid Reyes) 
 
Metalikong sayaw 
ng mga kulay ng tag-init 
sa ating palangga na arkipelago! 
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Asul ng karagatan at kalangitan. 
Dilaw ng mangga sa Guimaras. 
Pula ng panaginip ng kudangdang. 
Pilak ng himbis ng mga tamban. 
Ginto ng mga tunay na bituin. 
Sumasayaw sila na parang 
mga bulaklak ng mga kogon 
o ilig ng tubig sa malinaw 
na sapa ng Mga Diwata. 
 
Sayaw ito ng mga kulay 
na gusto kong amuyin at kainin 
upang maging ganap na mayakap 
ng nagakamingaw kong kalag! 
 
[Setyembre 13, 2020 Linggo 
8:42 ng Pasig] 
 
Kandinksy Dilaw 
 
Ingon ni Vasily Kandinsky ang dëag 
parang tao ring may energy. Tulad 
na lamang daw ng yellow na mapilit 
at agresibo, sumasabog sa maraming 
direction. Kayâ siguro maingay ang 
dilaw sa kanyang “Improvisation No. 13 
(Cannons). May sumasabog na kambal 
na kanyon. May tinamaang bughaw. 
May parang church na natumba 
at may koro ng mga manang na inaawit 
ang kanilang tákot. Sa gilid may mga 
gusaling namutla. Sa likod nanda bulawan 
ang bakulod. At ang araw parang 
dambuhalang mangga na nilalamon 
ng bakunawang kulay dugo. 
 
[Setyembre 21, 2020 Lunes 
9:05 ng Pasig] 
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Tungkol sa May-akda: 

 

JOHN IREMIL TEODORO 

Guro ng malikhaing pagsulat, literatura, at pagpapahalaga sa sining sa De La Salle 
University. Kasalukuyang Sekretaryo Heneral ng Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas 
(UMPIL). Pinagkalooban siya ng S.E.A. Write Award, o Southeast Asian Writers Award 
noong 2019.  
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Ang Aking Tula1  

Nikki Giovanni (orihinal) 
 

Kevin P. Armingol 

Far Eastern University, Manila 

karmingol@feu.edu.ph 

~~~ 

 

25 taong gulang ako  
itim na babaeng makata  
sumulat ng tulang nang-uusig  
kapatid kaya mo bang pumatay  
kung papatayin nila ako  
di nito mapipigil  
ang rebolusyon  
  
pinagnakawan ako 
tila batid nila 
na sasalingin ako  
kinuha nila ang tv ko  
ang dalawa kong singsing  
ang damit kong telang-africa  
at dalawa kong baril  
kung lalagutin nila ang buhay ko  
di nito mapipigil  
ang rebolusyon  
  
bantay-sarado ang telepono ko   
nakabulatlat ang mga liham ko 
pinilit nila akong ikanta  
tungkol sa matatagal ko nang kaibigan  
at lahat ng mga bago kong mangingibig  
kung kamumuhian ko ang lahat ng itim  
na mamamayan  
at lahat ng mga negro  
di nito mapipigil  
ang rebolusyon  
  

                                                           
1My Poem ang pamagat ng orihinal. Available sa 
https://faculty.atu.edu/cbrucker/Amst2003/Texts/My%20Poem.pdf ang sipi ng orihinal. Ang tulang ito ay 
sumasalamin sa damdamin ng mga mamamayang Aprikano-Amerikano na naghahangad ng rebolusyunaryong 
pagbabago bilang tugon sa dinaranas nilang kaapihan at pagsasamantala. Mababasa sa 
https://www.archives.gov/research/african-americans/black-power/arts#nikki ang maikling bionote ni Giovanni at 
ng iba pang makatang pumapaksa rin sa kanyang mga paksain.  

https://faculty.atu.edu/cbrucker/Amst2003/Texts/My%20Poem.pdf
https://www.archives.gov/research/african-americans/black-power/arts#nikki
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takot akong sabihin  
sa kasama sa bahay kung saan ako pupunta  
at takot na ikwento  
sa mga tao kung darating ako  
kung uupo ako rito  
hanggang sa nalalabí 
ng buhay ko  
di nito mapipigil  
ang rebolusyon  
  
kung di ako susulat 
ng panibagong tula 
o maikling kwento 
kung babagsak ako 
sa gradwadong paaralan 
kung bawiin na ang sasakyan ko 
at ang record player ko 
ay hindi na gumana 
at hindi ko na masilayan 
ang payapang araw 
o lumikha ng makabuluhang 
usapin sa tulad kong itim 
di nito mapipigil 
ang rebolusyon 
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Tungkol sa May-akda: 

 

KEVIN P. ARMINGOL 

Nagtapos ng BSE Filipino sa PNU Manila bilang Literary Editor ng The Torch 
Publications. Nagkamit ng gantimpalang Gawad Eman Lacaba ng College Editors Guild 
of the Philippines, Gawad Jose Villa Panganiban ng UST, at UNESCO-Manila Dalitext. 
Naging fellow siya ng national workshop na Palihang Rogelio Sicat 6 ng UP DFPP at 
nalathala ang ilan sa kaniyang mga pananaliksik at akda sa DLSU Malay Journal, PSLLF 
Kawing Journal, Saan Man Anthology, Liwayway Magazine, at Aklas Literary Folio ng 
PNU The Torch Publications. Kasalukuyan siyang nagtuturo ng wika, panitikan, at 
pananaliksik sa Filipino sa FEU Manila at nag-aaral ng MA Araling Pilipino sa UP Diliman. 
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Apat na Tulang Pambata (Ibigay Mo sa Akin ang Iyong Kamay, Gabi, 

Bilog Ang Lahat, at Ang Pinya)1  

 

Gabriela Mistral (orihinal) 

Ursula L. Leguin, Robert Schechter, at D.M. Pettinella (salin sa Ingles)  
 

Eugene Y. Evasco 

University of the Philippines, Diliman 

eyevasco@up.edu.ph 

~~~ 

 

Ibigay Mo sa Akin ang Iyong Kamay  
 
Ibigay mo sa akin ang iyong kamay at tayo’y sumayaw; 
ibigay mo sa akin ang iyong kamay at ako’y ibigin. 
Tayo’y magiging tulad ng isang bulaklak, 
tulad ng isang bulaklak, at wala nang iba. 
 
Parehong berso ang ating aawitin, 
sa parehong kompás, ika’y sasayaw. 
Tayo’y aalong waring mga espiga, 
tulad ng mga espiga, at wala nang iba. 
 
Ika’y si Rosa at ako’y si Esperanza; 
pero malilimot mo ang iyong pangalan 
dahil tayo’y magiging isang sayaw 
sa gulod, at wala nang iba. 
 
Gabi 
 
Matulog na, aking anak. 
Wala nang bakas ang langit 
ng kanyang kinang. Walang liwanag kundi hamog, 
wala nang silaw kundi ang mukha ko. 
 
Matulog na, aking anak. 
Ang dumadaloy na ilog  
ang tanging dumadaing. Walang imik ang mga daan. 

                                                           
1Ang mga salin ni Leguin ay mababasa sa https://www.mamalisa.com/?t=es&p=198 (pinagbatayan ng Ibigay Mo sa 
Akin ang Iyong Kamay) at sa aklat na Selected Poems of Gabriela Mistral na inilahala ng University of New Mexico 
Press noong 2003 (pinagbatayan ng Ang Pinya). Ang salin ni Schechter ay mababasa sa: 
https://www.bobschechter.com/night (pinagbatayan ng Gabi); Ang salin ni Pettinella ay mababasa sa 
https://brandef.tumblr.com/post/113943959075/everything-is-round-gabriela-mistral/amp (pinagbatayan ng Bilog 
ang Lahat).  

https://www.mamalisa.com/?t=es&p=198
https://www.bobschechter.com/night
https://brandef.tumblr.com/post/113943959075/everything-is-round-gabriela-mistral/amp
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At ano ang mananatili? Ako lamang. 
 
Nagtalukbong ng ulop ang parang, 
tumiklop na mga talulot ng biyoleta, 
at tulad ng kamay sa daigdig, 
tumahimik na at saka humimbing. 
 
Hindi lamang anak ko ang hinehele. 
Sa pag-awit ko ng oyayi, 
inaantok na ang mundo   
habang ang duyan ay umuugoy. 
 
Bilog Ang Lahat 
 
Ang mga bituin ay mga bilog ng mga bata 
Nakatingin sa daigdig habang naglalaro sila… 
Ang mga tangkay ng trigo ay mga katawan ng mga bata 
Pakendeng-kendeng habang naglalaro sila.. 
Ang mga ilog ay mga bilog ng mga bata, 
Tumatakas papuntang dagat habang sila’y naglalaro 
Ang mga alon ay mumunting bilog ng mga batang babae 
Hinahagkan itong daigdig…habang sila’y naglalaro… 
 
Ang Pinya 
 
Pitasin mo siya, huwag mangamba 
sa mga espada ng pinya. 
Binigyan siya ng mga armas ng kanyang ina 
para sa buhay sa asyenda. 
 
Umaawit ang aking kutsilyo habang hinihiwa 
ang pinugutang Amasona, 
na nawalan ng lahat ng kapangyarihan 
sa bungkos ng mga punyal. 
 
Sa plato gumugulong 
ang buong laylayan ng kanyang palda, 
palda ng gintong tapeta, 
buntot ng Reyna ng Sheba. 
 
Nadudurog sa pagitan ng iyong mga ngipin 
ang kaawa-awang malambot na laman ng reyna 
at umaagos ang kanyang katas sa aking mga braso 
at sa pinilakang talim ng kutsilyo. 
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