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Ang retorika ng kabayanihan ay esensyal sa anumang bansang nagsisikap na mabuo ang
identidad. Ang dalumat ng bayani ay makikita sa mga etnoepiko at maging sa makasaysayang
yugto na tinalikdan ng indibidwal ang awtoridad para isulong ang kapakanan ng nakararami. Sa
ngayon, ang opisyal ng retorika ng kabayanihan ay dumadaloy sa penomenon ng Overseas
Filipino Workers (OFWs) dulot ng kanilang mahalagang kontribusyon sa ekonomiyang matumal
at pabulusok ang direksyon ng pag-unlad. Susuriin ng papel ang representasyon ng OFWs sa
isang antolohiya ng dramang pantelebisyon, ang Dahil sa Iyong Paglisan, at sisipatin kung paano
pinalilitaw rito ang retorika ng bagong bayani.  Pagkatapos ay titingnan din kung paano lumalayo
ang ganitong konsepto ng kabayanihan sa makasaysayang pag-unawa ng mga Pilipino rito.

Malimit  na motif  ang pagtawid sa ibang lupain
sa maraming tekstong pampanitikan at pangmidya.
Kaakibat ng pagtawid na ito ang abentura at
pakikipagsapalaran, pakikipag-ugnayan sa mga
estranghero, maging pakikibagay sa isang hindi
kilalang larangan. Ang pagtawid ay katumbas ng
katapangan at kahandaang sumuong sa mga hamon
na dulot ng mga bago at kakaibang sitwasyon.

Kahit sa ating mga epiko, ang mga bayani ay
laging may mga lunggating iniiwi para sa ibayong
lupain. Maaaring ito ay paghahanap ng asawa
(Lam-ang), paghihiganti ng lipi at pakikipagtagisan
sa mga sumisikil sa kanilang pamayanan (Sandayo),
o ang paghahanap ng isang lupaing mas maalwan
at maginhawa para sa kanyang lipi (Agyu). Mas
madalas kaysa hindi, ang mga kilos ng bayani ng

epiko ay itinutulak ng mithiin ng pamayanan. Ang
kagalingan at kapakanan ng nakararami ang
pangunahing motibasyon ng bawat pagkilos. Sa
isang pag-aaral sa mga etnoepiko ng Pilipinas,
paniniwala rin itong dadaloy sa kamalayan ng mga
mamamayan na pangungunahan ang pakikibaka
para sa soberenya noong mahabang panahon ng
pananakop. Mula panahon ng Kastila hanggang sa
ngayon, tatawirin ng mga propagandista, insurekto,
rebolusyonaryo, at gerilya ang maraming dagat at
bundok para iparating sa madla ang adhika sa
kalayaan. Nang maitatag na republika ang Pilipinas,
lalong mamumuo ang konsepto ng bayani at
gagamitin ng estado ang sistema ng edukasyon para
palaganapin ang diskursong ito. Sa pagpapakilala
ng buhay nina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio
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Jacinto, at Gabriela Silang sa mga kabataan, at sa
pagtatayo ng mga monumento at estatwang
pamplasa ng mga bayaning ito, maitatatak sa
kamalayang pambayan ang angking gravitas ng mga
itinuturing na bayani.

Bawat bayan ay may pangangailangan para sa
bayani. Bagaman mas higit ang pangangailangan
ng mga bayang kasisilang pa lamang, mga bayang
naghihikahos, dahil inaapuhap pa ng mga ito ang
kolektibong identidad. At para mahulma ang
kolektibong identidad na ito, kailangang bumaling
sa konsepto ng isang bayani para maging
konkreto ang pamantayan ng huwarang
mamamayan. Sa iba’t ibang tekstong kultural—
mula sa mga biyograpiya, memoirs, sining biswal,
pelikula, at iba pa— laging kakabit ng konsepto
ng bayani ang sakripisyo, ang pagpapailalim ng
sariling interes sa mas matayog na interes ng
pamayanan.

Kung kaya naman, mahalaga rin ang teksto ng
buhay at pakikipamuhay ng mga bayani dahil
masasaksihan ang pagtirintas ng pribado at
pampublikong aspekto ng kanilang buhay.
Maaaninag ang epekto ng mga usaping panlipunan
sa mga hakbang na tatahakin ng isang indibidwal.
Sa pagkilat is  ng mga ganitong teksto,
nasasaksihan natin ang salimbayan ng personal at
pulitikal, sarili at komunidad, indibidwal at
kolektibo. Ngunit mas nananaig ang masaklaw—
ang pamayanan, ang lipunan, at ang hinaharayang
bayan.

Nitong huling 30 taon, may pagbabago na ring
naganap sa konsepto ng bayani. Ang pamahalaan
na mismo ang nangunguna sa pagpapalaganap ng
konsepto ng bagong bayani sa katauhan ng
Overseas Filipino Workers (OFWs). Mabilis
lumaganap ang retorikang ito sa mga opisyal na
daluyan ng pamahalaan. Halimbawa, mismong ang
Philippine Overseas Employment Agency (POEA)
ang naglunsad ng isang parangal, ang Bagong
Bayani Awards, upang “kilalanin at magbigay pugay
sa OFWs sa kanilang makabuluhang kontribusyon
sa pagkakaisa ng mga mamamayan sa iba’t ibang
panig ng daigdig; paglinang at pagtaguyod sa
positibong imahen ng Filipino bilang isang mahusay,
mapagkakatiwalaan, at marangal na manggagawa;

at, sa kanilang malaking ambag sa kaunlarang pang-
ekonomiya ng kani-kanilang komunidad at ng
buong bansa.”

Ang pinakahuling pahayag—ang kontribusyon
ng OFWs sa ekonomiya—ang siya ring
pinakamatimbang na item. Sa parangal ng mga
nagsipagwagi ng “Bagong Bayani Awards” noong
2005 na ginanap sa palasyo ng Malacañang,
inihayag mismo ni Pangulong Gloria Macapagal-
Arroyo ang kanilang kabayanihan:

It is very fitting that in paying tribute to
the overseas Filipino workers, who are
today’s new heroes of the nation, the venue
we have chosen is the Heroes Hall of
Malacañang kasi talagang heroes kayo. And
I would like to thank you and all of the
overseas Filipino workers through you
because yesterday in the cabinet meeting we
just had a report na ang laki ng tinatawag na
net factor income from abroad na ito ay
malaking bahagi nito ay yung kita nating
overseas Filipino workers ay umangat ng 25
porsyento itong first three months of this
year. At dahil umangat ng 25 percent ang net
factor income from abroad ay umangat ang
ating GNP by 3.6 percent.

Overseas Filipino Workers (OFWs) ang opisyal
na tawag sa kanila ng pamahalaan. Sakop ng
terminong OFWs ang mga nasa ibang bansa upang
tupdin ang isang lehitimong kontrata sa
pagtatrabaho. Sa estadistika, ang maituturing na
opisyal lamang ay ang OFWs na nakatala sa
POEA at legal na nakapasok sa host country. Ang
pagtawid na ito ay kailangang dumaan sa mga
opisyal na daluyan tulad ng mga rehistradong
recruitment agency at mga itinalagang ahensiya ng
pamahalaan.

Samakatuwid, ang OFWs ay bahagi na ng
opisyal na retorika ng estado. Pinadadaloy at
pinalalaganap ang retorikang ito sa pamamagitan
ng mga ahensiyang saklaw ang usapin ng
pagpapadala ng lakas-paggawa sa ibayong-dagat.

Noong 2006, tinatayang aabot sa US$12.7B
ang kabuuang remittances ng OFWs at tinataya
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ring ito ay bumubuo ng higit sa kalahati ng
kailangang badyet ng pambansang pamahalaan
para sa naturang taon. Sa pinakahuling datos ng
National Statistics Ofice (NSO) para sa 2007, ang
bilang ng OFWs ay umabot na sa 1,062,567.

Ang buhay ng OFWs ay isang matingkad na
tema ng maraming teksto sa midya. May mga nag-
eendorso ng produkto para sa mas mabilis na
ugnayan ng OFWs sa mga iniwang pamilya.
Mayroon ding mga programa ang mga sangay para
sa public affairs ng iba’t ibang istasyon na
tinatangkilik ng mga kaanak ng mga OFW, maging
ng mga OFW na nagbalik at humihingi ng tulong
para muling makaalis o makuha ang benepisyong
nauukol sa kanila ngunit ipinagkakait ng kumpanya
o employer.

Mayroon ding mga dokyumentaryo na kinikilala
ang pag-angkop ng mga Pilipino sa banyagang
kultura, at itinatanghal ang maliliit na tagumpay na
natatamo ng OFWs sa ibayong-dagat o sa
pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas. Minsan
nagbibigay sila ng mga payo kung paano mabuhay
at umangkop sa ibang bansa, animo’y isang survival
kit para sa bagong salta.

Ang pinagtutuunan ng pansin ng papel na ito ay
ang mga dramatikong naratibo sa buhay ng OFWs.
Ito ay ang palabas sa TV na nasa format ng drama
at ganap na kathang-isip o fiction. Sa madaling
salita, realistiko ang pagkukuwento: ginagagad ng
mga eksena ang aktwal na pangyayari sa tunay na
buhay. Ang mga tauhan, pangyayari, panahon, at
pook na bahagi ng naratibo ay maaaring hinango
sa karanasan ng totoong OFWs ngunit isinulat
bilang isang teleplay gamit ang mga elementong
kathang-isip.

Susuriin ng papel na ito ang representasyon ng
kadakilaan ng mga “bagong bayani” sa dramang
pantelebisyon  na  pinamagatang Dahil sa Iyong
Paglisan na ipinalabas sa QTV 24, isang bagong
istasyon sa free TV, noong Oktubre 2006 hanggang
Marso 2007. Masasabing ang Dahil sa Iyong
Paglisan ay isang antolohiya ng mga kwento ng
OFWs. Ang bawat episod na bumubuo sa
antolohiya ay umiinog sa isang OFW at ang pamilya
na kanyang iniwan. Malaking bahagi ng naratibo
ay nakalaan sa kung paano ang paglisan ng isang

kapamilya ay nagdulot ng pagbabago sa buhay ng
mga naiwan. Pagbabago, pag-angkop, at paglutas
ng mga suliranin ang mga dramatikong sitwasyong
kapapalooban ng mga karakter sa bawat episod.
Batay sa dalas ng patalastas ng Overseas Workers
Welfare Administration (OWWA), ang ahensiyang
pampamahalaan na nangangalaga sa kagalingan at
benepisyo ng OFWs, mahihinuha na isang
cosponsor o major advertiser ang naturang
ahensiya. Kung kaya’t maaaring sabihin na ang mga
pahayag, payo, at aral na mapupulot ng manonood
ay hindi tumataliwas sa opisyal na diskurso ng
pamahalaan tungkol sa penomenon ng mga
manggagawang nangingibang-bayan.

Sa simula, gitna, at pagtatapos ng kwento,
sumisingit ang segment ng isang host, sa katauhan
ni Miriam Quiambao para magpasakalye sa
kwento, magpalawig ng dramatikong tunggalian at,
pagkatapos ng resolusyon ng kwento, magbigay
ng payo sa mga manonood. Nakatitig ang host sa
camera: ang epekto nito ay tuwiran niyang
kinakausap ang mga manonood. Sa web site ng
programa, <http://www.ofwkapamilya.com.ph>,
sinasabing ang papel ni Miriam Quiambao ay isang
“life coach.” Ang kanyang mga pananalita ay dapat
makapagbigay ng singular na pokus sa mga
manonood na nasa katulad na sitwasyon para
mabigyan ng solusyon ang kanilang mga suliranin.

Sa episod na pinamagatang “Hilda: Mananahi,
Riyadh,” nagsimula ang kwento sa paglisan ni Hilda
para magtrabaho bilang isang kosturera sa Riyadh,
Saudi Arabia. Maiiwan ang mga anak at bahay sa
pangangalaga ng asawang si Carlos. Hindi magiging
madali para kay Carlos—at sa ibang lalaki sa mga
karatig-bahay na tulad niya na naiwan din ng mga
asawang OFW—na umangkop sa malaking
pagbabago sa buhay. Para kay Carlos, dalawang
pagbabago ang pilit niyang tinatanggap: una, ang
pagbabago ng kanyang tungkulin mula “padre de
pamilya” patungong “maybahay”; at, pangalawa,
ang pagkakawalay niya sa asawa at ang
pagkakabuwag ng konsepto ng pamilya. Hindi man
nasabi, ang paglisan ng babae para magtrabaho sa
ibang bayan ay banayad na pagtanggap na hindi
nagtagumpay ang lalaki sa pagtataguyod ng
pamilya. Hindi rin nalalayo ang sitwasyon ng mga
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kabarkada ni Carlos na sina Leon at Max na ang
mga asawa ay nauna nang nagtungo sa ibang bayan
para kumita ng perang maipangtutustos sa kanilang
pamilya.

Alinsunod sa estilong realistiko, ang pagsasara
ng naratibo ay nagtatapos sa resolusyon ng
tunggaliang binubuno ng prinsipal na karakter. Ang
pagsuko, animo’y tahimik na pagtanggap sa
kapalaran ng kanilang pamilya, ang tatampok sa
pagtatapos ng kuwento. Nagsimulang mabuway
ang kanyang kalooban sa gagawing pagbabalanse
ng pagtatrabaho at pag-aalaga sa bata. Nang
magpadala na ng pera si Hilda, hindi rin alam ni
Carlos kung paano ang mainam na alokasyon ng
kakaunting kita sa dami ng pangangailangan ng
pamilya. Susubukan niyang magsimula ng isang
maliit na negosyo at hindi magtatagumpay kaagad.
Ngunit mula doon ay unti-unti niyang matitikman
ang maliliit na tagumpay ng pagpapagulong ng
puhunan mula sa kinitang pera ng asawang
nangibang-bayan.

Ang transisyon naman sa iba’t ibang yugto ng
buhay ang tema ng episod na “Alan: Pintor, Japan.”
Dose anyos na si Ariel, ang tanging anak ni Alan at
Ester, at dumaraan siya sa ilang matingkad na
karanasan. Sa nukleyar na pamilyang Pilipino, ang
ama ang umaakay sa anak na lalaki para maging
maalwan ang pagbibinata. Ngunit wala si Alan at ilang
taon na rin siyang nagtatrabaho bilang graphic artist
sa Japan. Ngunit sadyang maparaan ang ama ng
tahanan at patuloy itong nakikipag-ugnayan sa anak.
Ang kanyang paraan ng pagtuturo ay sa pamamagitan
ng pagpapadala ng mga drowing sa anyong komiks
tungkol sa isang superhero na si Aling Gaying, isang
babae na may kakaibang lakas na kaya niyang
gampanan ang tungkulin kapwa ng ina at ama. Higit
sa lahat, may iniiwang payo si Aling Gaying para sa
nagbibinata na umaangkop sa pinagdaraanan nito.

Siyempre pa, si Aling Gaying ay alusyon ng ama
sa kanyang asawang naiwan at sumusubaybay sa
anak sa kritikal na yugtong ito. Tulad ng naunang
episod, ang resolusyon nito ay ang mapayapang
pagkilala ng ina at anak sa bagong antas ng
relasyon na nakamit nila dulot ng pag-angkop sa
padre de pamilyang nangibang-bayan. Ngunit hindi
tulad sa naunang episod, mas aktibo ang papel ng

OFW na magulang sa episod na ito. Sa naunang
episod na tinalakay, si Hilda ay walang magawa
kundi ang magpayo sa telepono; ang sigasig at
kakayahang umangkop ni Carlos sa nagbabagong
sitwasyon ang susi sa resolusyon ng kanilang
suliranin. Si Alan naman, gamit ang kanyang
natatanging kakayahan, ang matiyagang
nagpapadala ng mga likhang komiks upang ang
kwento at payo ni Aling Gaying ang tumimo sa
kamalayan ng anak.

Ang kapalaran naman ng bangkay ng OFW ang
paksa ng “Rogel: Construction Worker, Brunei.”
Nabagsakan ng pader si Rogel at dagling pumanaw.
Nang iuwi ang bangkay dito, natuklasan ng
asawang si Sally na hindi si Rogel ang nasa ataul
kundi ang kasamahan nitong trabahador na Thai.
Samantala, sa tulong ng isang reporter na may
kontak sa embahada ng Pilipinas sa Thailand,
nakipag-ugnayan sila sa pamilyang maaaring
nakakuha ng bangkay ni Rogel. Nalaman nilang
ang bangkay ni Rogel ay sinunog na nang pamilya
sa Thailand alinsunod sa kanilang tradisyon.

Ang sinapit na pagkakapalit ng mga bangkay
ay itinatago nina Sally, ang asawa, sa lola ni Rogel
dahil may sakit ito sa puso. Ngunit mababatid at
matatanggap din ng lahat ang sinapit ng bangkay
ni Rogel. Sa isang memorial service na gaganapin
sa alaala ng namatay, ibabahagi ni Sally na isang
huwarang asawa si Rogel.

Itinatampok naman ng host ang mga mekanismo
para umangkop ang mga naiwang gamit ng mga
tauhan at pangyayari sa kwento. Binabalangkas
niya ang mga “aral” na mapupulot ng mga kaanak
ng mga OFW upang bumuti ang kanilang buhay na
siya namang layunin ng pagtatrabaho sa ibang
bansa. Mas maririnig ang pagbabandila ng mga
unibersal na halagahan tulad ng pagmamahal at
paggalang sa magulang, pag-unawa sa asawang
nawalay namg matagal, pagiging mapagbantay sa
gastos, pag-iimpok ng perang ipinapadala ng
kaanak, at pagiging matatag sa kabila ng lungkot
na dulot ng pagkakawalay. Sa ilang pagkakataon,
tinutuligsa ng host ang ilang di-mainam na gawi ng
mga kapamilya ng OFWs, halimbawa ang
tendensiyang lustayin ang perang padala ng
kaanak. Anu’t anuman, hinihimok ng host ang mga
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manonood na magsikap maging buo. Isang
pagkilala ito na may lamat na nagaganap sa
paglisan, sa pangingibang-bayan, ngunit kailangang
tipunin ang mga rekurso sa kalooban para muling
maging buo.

Sa pamamagitan ng ilang episod na tumayong
halimbawa, masasalat ang namamayaning pananaw
pagkilala sa mga “bagong bayani” sa ating bansa
sa kasalukuyang panahon.

Ang pag-angkop sa marahas na realidad na
kailangang may tumawid patungong ibang bayan
para maitaguyod ang pamilya ang ubod ng diskurso
ng Dahil sa Iyong Paglisan. Kinikilala nito at
binibigyan ng representasyon ang tagapagtaguyod
ng pamilya na lumisan para magtrabaho nang
kontratahan sa ibang bansa. Ngunit mas malawak
ang representasyon ng mga naiwan na kaanak na
umaasa sa mga kaginhawahang maaaring dumulog
dulot ng pangingibang-bayan ng isang kapamilya.
Inilalantad nito ang mga lamat sa pagitan ng lumisan
at naiwan kahit pa ang kaginhawaan ng pamilya
ang layuning marubdob na nag-uugnay sa dalawang
panig na ito. Dahil sa kontraktwal na katangian ng
trabaho, ang bawat paglisan ay may kakabit na
pangakong makabalik agad. Ngunit ang pangakong
ito ay hindi lumalapat sa realidad ng buhay sa
iniwang bayan. Dulot na rin ng lumobong suplay
ng murang paggawa, ang dating maalwang
pamumuhay na naranasan ng mga pamilya ng
naunang OFWs noong dekada 70 ay ibang-iba sa
pang-agdong buhay na suweldo ng kasalukuyang
OFWs. Kaya’t anumang paggigiit ng palabas na
pairalin ang mga unibersal na halagahan, tulad ng
pagtitipid at pag-iimpok, ay maaaring mauwi sa
hungkag na panukala na lamang sa mabilis na
nagbabagong tereyn ng ekonomiya at pulitika.

Ang Dahil sa Iyong Paglisan din ay
representasyon ng nagbabagong anyo ng nukleyar
na pamilya. Nabuwag na ang konsepto ng
pamilyang buo at nabubuhay sa ilalim ng isang
bubong. Nahalinhan ito ng pamilyang nagkalat sa
iba’t ibang panig ng mundo at ang pagkalinga sa
isa’t isa ay dinadaan sa negosasyon ng espasyo at
panahon. Ang paggiya ni Ariel sa kanyang
nagbibinatang anak ay dadaloy sa mga munting
drowing at payak na kwento ng isang superhero

na ipapadala sa pamamagitan ng courier services.
Sa isa pang episod na pinamagatang “Jen:
Entertainer, Hongkong,”  ang malimit na pag-uusap
ni Jen at ng anak na may malubhang karamdaman
ay renegosasyon ng tradisyunal na tungkulin ng
isang ina sa kanyang anak. Ang pagmamahal,
pagmamalasakit, at pagkalinga ng mag-anak sa
panahon ng migrasyon ay dumadaloy sa kawad ng
telepono at kable ng Internet habang ang
pagtataguyod ng pamilya ay pinatutunayan ng
regular na bank remittances at door-to-door
delivery.

Kung ang saklaw ng kamalayan ng mga bayani
sa epiko at mga bayani ng rebolusyon ay ang
kagalingan ng bayan, ang mga bagong bayaning
OFWs naman ay hindi lalagpas sa sirkulo ng
pamilya at kaanak. Sa paulit-ulit na tawag sa kanila
na “bagong bayani,” ang naiiwan na sa kolektibong
alaala ng mga Pilipino ay ang kabayanihan ng
pangingibang-bayan para may pantawid-buhay ang
pamilya. Wala silang matayog na layunin kundi ang
maitaguyod ang pamilyang naiwan sa Pilipinas.
Wala naman sigurong Filipino na aalis at
magtatrabaho para itaguyod lamang ang sarili. Sa
mga kuwento ng Dahil sa Iyong Paglisan, ang
pagtamasa ng kaginhawahan ang lunggati ng bawat
OFWs. Konkreto at kagyat ang artikulasyon ng
kaginhawahaang ito at hindi lalabas sa konteksto
ng pamilya: mapag-aral ang anak, makapagpundar
ng bahay, makapagtayo ng maliit na negosyo,
maipagamot ang inang maysakit. Ngunit sa
representasyon sa Dahil sa Iyong Paglisan, dulot
na rin ng kahingian ng estilong realismo, pangunahin
na ang verisimilitude, ang kapalaran ng bagong
bayani, maging ang kanyang mga naiwan, ay hindi
lubos na matagumpay.

May ilang episod ng Dahil sa Iyong Paglisan
ang nagtangkang bigyan ng representasyon ang
karanasan ng reintegrasyon. Makabuluhan ito
sapagkat kinikilala naman ng lipunan na
pansamantala lamang ang pagtatrabaho sa labas
ng bansa. Maaaring ang lunan ng pagtatagumpay
ay hindi sa ibayong lupain kundi sa bayang iniwan.
At maaaring ang panahon ng pagtatagumpay ay
magaganap lamang sa pagbabalik. Reintegrasyon
din ang opisyal na retorika rito ng estado para
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himukin ang mga ito na mamuhunan at nang
makatulong sa ekonomiya ng bansa. Nito lamang
Marso 2007, inilunsad ni Pangulong Gloria Arroyo
ang National Reintegration Center for Overseas
Filipino Workers bilang ekspresyon ng
pagpapahalaga ng pamahalaan sa pagbabalik ng
mga kontraktwal na manggagawa.

Sa episod na pinamagatang “Stella: Nars,
London,” napangasawa ni Stella ay isang dating
paring Katoliko na tumayong chaplain ng mga
Pilipino sa London. Kapwa nakipagsapalaran ang
mag-asawa na muling magsimula ng buhay dito sa
Pilipinas, sa isang maliit na bayan. Hindi naging
matagumpay ang maliit na sari-sari store na
ipinundar ni Loreto, ang dating pari. Samantala,
napakaliit naman ng sinusuweldo ni Stella mula sa
ospital pampubliko para maipangtustos sa pang-
araw-araw na pangangailangan. Ang pasya ni Stella
ang mananaig: muli siyang babalik sa London para
tupdin ang isang panibagong kontrata sa isang
ospital. Walang katiyakan ang kinabukasan nilang
mag-asawa, kung kailan at paano silang maaaring
mabuhay bilang mag-asawa at kung maaari pa rin
silang magpundar ng isang pamilya.

Samantala, sa episod na “Amy: Caregiver,
Milan,” binalikan ng pangunahing tauhan ang
iniwang propesyon nang mangibang-bayan. Iniwan
niya ang pagiging maestra sa isang pampublikong
paaralan nang kailanganin ng dagdag na kita para
sa chemotherapy ng kanyang ina. Namasukan siya
bilang isang domestic helper sa Hongkong at nang
magkaroon ng pagkakataon ay lumipat sa Italy.
Aabot ng sampung taon ang pamamalagi niya sa
ibang bansa, mula Hongkong ay mararating niya
ang Europa bilang isang caregiver. Nabawi na ang
kanyang tenure sa paaralan. Magsisimula siya ulit
ngunit hindi magiging madali. Sa kalaunan, alam
niyang hindi paglagi sa paaralan bilang isang kaswal
na empleyado ang kapalaran niya.  Sa kakaunting
naipon, tulad ng maraming OFWs na nagbalik,
magsisimula siya ng isang bagong negosyo. May
pagpapasyang nabuo ngunit higit na mas bukas ang
pagtatapos ng kuwento. Ang dating tumawid
patungong ibang bayan ay tumawid pabalik ng
sariling bayan ngunit hindi naging ganap ang
reintegrasyon. Pati ang kanyang lugar sa dating

espasyong sinasakop ay nabawi na. Ang tanging
buo ay ang komitment ng tauhang OFW na bumalik,
ang optimismo, at ang kahandaan na mabuhay ulit
sa sariling bayan. Laging aandap-andap ang pag-
asang kanilang pinanghahawakan.

Mismong ang mga kumbensyon ng genre ng
dramang pangtelebisyon ang pumipigil sa paglawig
at paglawak ng konsepto ng “bagong bayani.” Ang
nakatakdang parametro ng kwento ay malaking
limitasyon para sa mas maunlad at masalimuot na
representasyon ng mga tauhan. Sa isang teleplay
na tatakbo ng humigit-kumulang na 40 minuto,
linyar ang pinakamadaling istrukturang mailalapat.
Dahil na rin sa limitasyon sa pantustos sa
produksyon, masikip ang panahon (time) at pook
(space) na kumakanlong sa kuwento. Iisang
dramatikong tunggalian lamang ang maaaring
ipaloob sa kwento. Kalimitan din, mas madaling
opsyon ang pagiging bukas ng mga pagtatapos at,
para sa manonood na pamilyar na sa kwentong
OFW dahil sa pagiging malawak na penomenon
nito, ay kabaligtaran ng tagumpay ang nabubuo sa
imahinasyon. Ang dramang pangtelebisyon,
alinsunod sa tradisyon nito sa produksyong
pangmidya, ay sinusuhayan ng pighati at
pagdadalamhati. Kaya sa paglikha ng mga kwento
ng OFWs at ng mga naiwang pamilya, mas
madaling gamiting puhunan ang kanilang kabiguan
kaysa sa mga munting tagumpay na kanilang
dinaranas. Ang dalamhating ito ang pinakasangkap
para maging dramatiko ang programa.

Totoong may mga ibang pormat na
kumakanlong sa buhay ng mga “bagong bayani.”
Halimbawa na ang mga dokyumentaryong gawa ng
mga news and public affairs ng istasyon. Mas matalas
nitong nahahagip ang mga maliliit na kabayanihan ng
OFWs gamit ang camera na animo’y obhektibong
tagarekord ng buhay ng sabjek. Ngunit nakatali rin
ang pormat ng dokyumentaryo sa paghuli ng “slice of
life” at sa katapatan nito sa verisimilitude kung kaya’t
dahop  ito sa dramatikong tensyon.

Mula man sa opisyal na daluyan ng pamahalaan
o sa iba pang posibleng ruta ng diseminasyon,
malaganap pa rin ang retorika ng OFW bilang
“bagong bayani.” Ngunit sa  mga gilid-gilid na
espasyo ng pamamahayag, may mga tinig na
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nagpapahayag ng pagtuligsa sa pinalalaganap na
retorika ng “bagong bayani.” Sa pinoyblogspot.com,
isang entry ang nagpalawig sa pagkakamatay ni
Violeta Nicolas, 59 taon gulang, noong Abril 2005.
Nagtatrabaho siya sa Roma at nang sumama ang
pakiramdam ay nagtungo sa isang ospital ngunit
hindi kaagad nakakuha ng atensyong medikal.
Nang mamatay si Violeta, tinanggihan din ng
OWWA ang pagbibigay ng benepisyo dahil 10
taong expirado na ang OWWA card nito. Ito ang
pahayag ng isang blog entry ni Jocelyn Ruiz tungkol
sa pagpanaw ni Violeta:

Sino  ang dapat sisihin sa pagkakaroon
ng EXPIRATION? Tinatawag pa namang
“BAGONG BAYANI” pero ganito walang
nagawa kung di ilibing sa dayuhang bansa.
Kaya kung totoo na bayani tayo, bakit
ganito? BAYANI LANG BA TAYO SA
SALITA? At ILAN PANG VIOLETA ANG
SUSUNOD NA HINDI MALILIBING SA
SARILING BAYAN!? sabi ni Marciano
Javier na kilala sa tawag na Sonny. Tunay
na masakit ang hindi malibing sa sarili mong
bayan, Bayang Pilipinas na pinagmamalaki
at minahal mo dahil ito ang iyong tinubuang
lupa. Masakit ang umasa sa wala. Masakit
ang umaasa tayo sa gobyerno ng Pilipinas
na sa bandang huli tayo ay iiwan sa ere. Sa
nabasa nating salaysay ni Sonny at
kamatayan ni Violeta ikaw mismo na
bumabasa nito anu ang mararamdaman mo?
Kung ikaw ang pamilya ni Violeta anu ang
mararamdaman mo? Kung ikaw si Sonny na
hindi alam ang gagawin, anu ang gagawin mo
at anu ang mararamdaman mo? Dahil sa
kakulangan ng inpormasyon marami ang
nagiging biktima ng omnibus policy na ito.

Bagong Bayani tayo na tinatawag pero
nasaan ang pagpapahalaga? Bagong Bayani
ang sandata ay luha ng mawalay sa pamilya,
bayani ng sakripisyo at pagtitiis. Wala

namang magawa ang gobyerno ng Pilipinas.
Sa tingin ninyo bakit ba kailangan pa na
mangibang bayan ang mga Pilipino? Bakit
kailangan na magbuwis pa ng buhay? Dahil
walang maibigay na magandang serbisyo ang
Pilipinas... Kulang... Hindi tayo aalis kung
tayo ay makakain at hindi mamatay ng dilat
ang mata sa gutom. Mahirap ang umasa sa
wala... Kaya tayo mga kababayan kong
Pilipino hindi man tayo makatamasa ng tunay
na pagiging bayani sa gobyerno natin sa
Pilipinas sigurado ako na sa mata ng Diyos
tayo ay tunay na mga bayani. Diyos lang ang
tunay na nakakaalam at nakakakita ng mga
pagsasakripisyo na ginagawa ng OFWs.

Repleksibo ang tinig, ang sariling karanasan, ng
kapwa OFW ang ginagamit na sukatan ng mga
salitang bagong bayani. Makaraan ay babawiin niya
sa pamahalaan ang pagturing sa mga tulad nila
bilang bayani at igagawad niya ito sa Diyos.

Marahil ganyan ang retorika ng kabayanihan:
hindi ito dapat nagmumula sa estado dahil ang
pagiging bayani sa mata ng estado ay pagsuko sa
awtoridad ng karalitaan at kadahupan. Ang
pamayanan lamang ang may awtoridad na
tanggapin o itatwa ang gawad ng kabayanihan ito
ay makakamit sa repleksibong pagtanaw sa
kolektibong karanasan.
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