
Fili sa Filipino: Piling-Piling Pilipitan*
Isagani R. Cruz
isaganicruz@gmail.com

Layunin ng pag-aaral na patunayan na ginagamit ng estado ang El Filibusterismo ni Jose Rizal
upang ipagpatuloy ang pagsupil sa diwang mapagpalaya ng kabataan. Layunin din ipakita na magagamit
ang isang metodo ng kritika para mahuli ang pag-iintriga ng estado sa larangan ng ideolohiya.

Sinasadyang pinipilipit ng estado, sa pamamagitan ng kinakasangkapan nitong sistema ng
edukasyon, ang kaloobang makabayan ni Rizal. Ginagawa ito ng estado sa maraming paraan,
unang-una na ang sapilitang pagpapabasa sa mga estudyante sa hayskul ng pinilipit na bersyon
ng El Filibusterismo.

Gagamiting teksto sa pagsusuri ang Kabanata 13 ng nobelang El Filibusterismo, na nagkukuwento
tungkol sa isang klase sa pisika sa Unibersidad ng Santo Tomas noong ika-19 na dantaon.

Gagamitin ding pangkalahatang teorya ang teoryang post-kolonyal na binuo nina Renato
Constantino at Bienvenido Lumbera. Gagamitin  namang metodo ang ginagamit ng mga kritiko
na sumusunod sa Cultural Materialism sa Britanya, sa New Historicism sa Estados Unidos, at
sa mga teoryang post-kolonyal sa mga bansang kasapi sa British Commonwealth.

Mga susing termino: teksbuk sa Filipino, El Filibusterismo, estado at ideolohiya, kabataan, sistema ng
edukasyon, kritika, teoryang post-kolonyal, Cultural Materialism

It is the objective of this paper to prove that the state is using the El Filibusterismo of
Jose Rizal to continue governing the independent consciousness of the youth. It is also
the purpose to show that a method in critics can be used to catch the state in intriguing
the field of ideology.

The state deliberately pushes the nationalism of Rizal through the use of the system of
education. The state does this in many ways, first in this is the requiring of the students in
high school to read the discomfited version of El Filibusterismo.

The text which will be used for analyzing is Chapter 13 of the novel El Filibusterismo,
which depicts the story of a class in physics in University of Santo Tomas during the 19 th

Century.
The post-colonial theory which was formulated by Renato Constantio and Bienvenido

Lumbera will be used as the general theory. Also, employing the methods used by the
critics following the Cultural Materialism in Britain, the New Historicism in the United States,
and the post-colonial theories in the countries who are members of the British Commonwealth.
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Proyekto kong ibulgar ang pakikalaam ng
naghaharing gahum sa pagbasa ng ating literatura.
Layunin kong patunayan na ginagamit ng estado
ang El Filibusterismo ni Jose Rizal upang
ipagpatuloy ang pagsupil sa diwang mapagpalaya
ng kabataan. Nais ko ring ipakita na magagamit
ang isang metodo ng kritika para mahuli ang pag-
iintriga ng estado sa larangan ng ideolohiya.

Sinasadyang pinipilipit  ng estado, sa
pamamagitan ng kinakasangkapan nitong sistema
ng edukasyon, ang kaloobang makabayan ni Rizal.
Ginagawa ito ng estado sa maraming paraan,
unang-una na ang sapilitang pagpapabasa sa mga
estudyante sa hayskul ng pinilipit na bersyon ng El
Filibusterismo.

Teksto ko ang Kabanata 13 ng nobelang El
Filibusterismo, na nagkukuwento tungkol sa isang
klase sa pisika sa Unibersidad ng Santo Tomas
noong ika-19 na dantaon.

Gagamitin kong pangkalahatang teorya ang
teoryang post-kolonyal na binuo nina Renato
Constantino at Bienvenido Lumbera. Gagamitin ko
namang metodo ang ginagamit ng mga kritiko na
sumusunod sa Cultural Materialism sa Britanya, sa
New Historicism sa Estados Unidos, at sa mga
teoryang post-kolonyal sa mga bansang kasapi sa
British Commonwealth.

Dahil dito’y mas tiyak ang gagamitin kong
teksto – ang mga salin at “Tulong sa Pag-aaral” na
makikita sa iba’t ibang libro at teksbuk na ukol sa
nobela at ipinagbibili at ipinagagamit sa mga
estudyanteng nasa ikatlong taon sa hayskul.

Isang salita muna ukol sa aking metodo. Bakit
ko pinag-aaralan ang mga teksbuk at hindi na
lamang ang mismong nobela ni Rizal? Ang
sinusundan ko kasi rito’y ang pananaw ng
karamihan sa kritikong Marxista sa kasalukuyan.
Ipauubaya ko na kay Fredric Jameson ang
paglilinaw sa dahilan kung bakit mga hangong
teksto ang dapat nating pag-ukulan ng pansin sa
kasalukuyang panahon ng kritika. Ani Jameson sa
simula ng kanyang The Political Unconscious:

In the area of culture,... we are... confronted
with a choice between the study of the nature
of the “objective” structures of a given

cultural text (the historicity of its forms and
of its content, the historical moment of
emergence of its linguistic possibilities, the
situation-specific function of its aesthetic) and
something rather different which would
instead foreground the interpretive categories
or codes through which we read and receive
the text in question. For better or for worse,
it is this second path we have chosen to
follow here: The Political Unconscious
accordingly turns on the dynamics of the act
of interpretation and presupposes, as its
organizational fiction, that we never really
confront a text immediately, in all its freshness
as a thing-in-itself.  Rather,  texts come
before us the always-already-read; we
apprehend them through sedimented layers
of previous interpretations, or – if the text is
brand new – through the sedimented reading
habits and categories developed by those
inher ited interpretive tradit ions.  This
presupposition then dictates the use of a
method (which I have elsewhere termed the
“metacommentary”) according to which our
object of study is less the text itself than the
interpretations through which we attept to
confront and to appropriate it. (Jameson 1981:
9-10)

Samakatwid ay maaaring sabihing ang ginagawa
ko sa sanaysay na ito ay isang metacommentary.

Isang salita naman ukol sa dalawang puntong
teoretikal na pinagbabatayan ko ng aking metodo.
Una’y ang kahulugan para sa akin ng salitang
filibusterismo, o sa makabagong Filipino,
subersyon. Sinusundan ko rito ang mga Cultural
Materialist at New Historicist, na naniniwalang ang
subersyon ay may dalawang mukha. Maaari itong
akalain na pakikibaka laban sa estado; sabi nga ni
Stephen Greenblatt: “Radical subversiveness is
defined as not merely the attempt to seize existing
authority, but as a challenge to the principles upon
which authority is based” (Dollimore 1985b).
Samakatwid ay isinusuka ng estado ang subersyon,
tulad ng paniniwala ng marami (na mahihina ang
utak at madaling madala ng propaganda) ukol sa
pananaw ng kasalukuyan nating gobyerno sa
subersyon. Batid natin na karaniwang pananaw ito:
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na kalaban ng gobyerno ang mga komunista at ang
mga kudista, na walang kinalaman ang gobyerno
sa pagtatatag at patuloy na pandarambong ng mga
rebelde sa kaliwa at sa kanan.

Pero may kabilang mukha ang subersyon. Ayon
pa rin kina Greenblatt at iba pang Marxistang
katulad niya, ang subersyon ay maaaring akalaing
kasangkapan ng estado para maipagpatuloy ang
paghahari nito. Ani nga ni Jonathan Dollimore:
“Subversiveness may...be apparent only, the
dominant order not only containing it but,
paradoxical as it may seem, actually producing it
for its own ends” (Dollimore 1985b).

Bibigyang kahulugan ko naman ang salitang
ideolohiya, na siyang puso ng konsepto ng gahum
o hegemony. Ayon kina Jonathan Dollimore at
Alan Sinfield:

Ideology is composed of those beliefs,
practices and institutions which work to
legitimate the social order – especially by the
process of representing sectional or class
interests as universal ones. This process
presupposes that  there ar e others,
subordinate classes, who far from sharing the
interests of the dominant class are in fact
being exploited by that class. This is one
reason why the dominant tend not only to
‘speak for’ subordinate classes but actively
to repress them as well. This repression
operates coercively but also ideologically (the
two are in practice inseparable).

Ideology is not just a set of ideas, it is a
material practice, woven into the fabric of
everyday life. At the same time, the dominant
ideology is realized specifically through the
institutions of education, the family, the law,
religion, journalism and culture. (Dollimore
1985a: 210-211)

Maiintindihan na siguro kung bakit nakatuon ang
pansin ko sa edukasyon. Ang sistema o institusyon
ng edukasyon ang pangunahing kasangkapan ng
estado o ng naghaharing ideolohiya; samakatwid,
ito ang pinakamalaking bahagi ng gahum o
ideolohiyang banyaga na patuloy na sumasakal sa
ating mga Filipino. Sa pamamagitan ng edukasyon
nasusupil ng estado ang hangarin ng ating kabataan,

at pati na rin ng lampas na sa kanilang kabataan,
na tunay na makalaya sa tanikala ng banyaga at ng
mga makabanyaga.

Bakit ko ba pinili ang landas na ito ng kritika?
Kabalikat kasi ako ng karamihan sa mga kritikong
pampanitikan ngayon sa mundo na sumasang-ayon
sa paglalarawan ni Frank Lentricchia sa papel ng
kritiko sa ating panahon: “Ruling culture does not
define the whole of culture, though it tires to, and
it is the task of the oppositional critic to re-read
culture so as to amplify and strategically position
the marginalised voices of the ruled, exploited,
oppressed, and excluded” (Dollimore 1985b). Ang
aking itinuturing na marginalised ay ang mga
estudyante. Sa loob o konteksto ng ating mga
klasrum, ang mga estudyante ang walang
kapangyarihan, ang pinaghaharian, ang ginagamit,
ang isinasangtabi. Sila ang nais kong bigyang boses
sa pagsusuri ko sa mga tekstong hango sa
Kabanata 13 ng El Filibusterismo ni Rizal.

Kung paiikliin ang aking argumento ay ganito
marahil ang lalabas. Nais ng estado na huwag
lumaban sa awtoridad nito ang mga kabataan.
Ginagamit nitong pangunahing kasangkapan ang
sistema ng edukasyon. Pero likas sa kabataan ang
lumaban sa awtoridad. Para magkunwang
nagmamalasakit sa kabataan ay ipinababasa ng
estado sa kanila ang mga akdang subersibo na tulad
ng Florante at Laura at mga nobela ni Rizal. Pero
sa halip na pabayaang maunawaan talaga ng mga
kabataan ang diwang mapagpalaya nina Balagtas
at Rizal ay sinisiguro ng estado na kaya nitong
imaniobra ang pag-iisip ng estudyante kahit na
subersibo na ang binabasa ng mga ito. Sa kaso ng
El Filibusterismo halimbawa’y sinisiguro ng
estado na hindi maisasapuso ng mga estudyante
ang pananaw ni Rizal na mapang-api ang klase sa
pisika at iba pang klase sa unibersidad at paaralan.
Sa teknikal na salita’y inaapropriya o ina-
appropriate ng estado ang pagkasubersibo ni Rizal
para hindi maging subersibo ang mga estudyante.
Ginagawa ito ng estado sa pamamagitan ng
pagpapagamit sa hayskul ng mga salin, manwal, at
teksbuk na sadyang pumipilipit sa panulat ni Rizal.
Halimbawa nito ang paggamit sa Kabanata 13 ng
El Filibusterismo ng mga salin, manwal, at
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teksbuk na kasalukuyang pinababayaang magamit
– o iminumungkahi pa ngang gamitin – ng
Departamento ng Edukasyon, Kultura at Isports,
na siyang pangunahing tagapagpaganap ng
pagpapairal ng ideolohiya ng estado.

Hindi ko na kailangan pang patunayan na
subersibo ang intensyon ni Rizal sa pagsulat ng
nobela. Nakalahad iyan mismo sa simula ng
trilohiya o tatluhang nobela niya, sa paglalarawan
niya sa layunin ng Noli Me Tangere. Sa salin ni
Patricio Mariano:

Sa pagnanasa ng iyong ikabubuti, na siya rin
namang ikabubuti naming lahat , a t  sa
paghanap ng lalong mabuting paraan, ay
gagawin ko sa iyo ang ginagawa ng mga tao
sa una sa kanilang mga maysakit: inilalantad
sa mga baitang ng Sambahan ang mga may-
sakit upang ang bawa’t  manggaling sa
pananalangin sa Lumikha ay maghatol sa kanila
ng isang kagamutan. (Mariano 1912: vi)

Mismong ang Fili ay nagsisimula sa dedikasyon
kina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto
Zamora. Malinaw na sinasang-ayunan ni Rizal
ang pagkasubersibo ng tatlong pari, at madaling
sabihing pagpapatuloy ng subersyon ng tatlo ang
ikalawang nobela. Sa salin rin ni Mariano:

At samantalang inaantay namin na kilalanin
sa balang araw ng Espanya ang inyong
kabutihan,  a t  hindi makipanagot sa
pagkakapatay sa inyo ay maging putong na
dahong tuyo na lamang ng inyong mga liblib
na libingan ang mga dahong ito ng aklat, at
lahat niyong walang katunayang maliwanag
na umupasala sa inyong alaala ay mabahiran
nawa ng inyong dugo ang kanilang mga
kamay. (Mariano 1962: vii)

Sa kanyang di-natapos na ikatlong nobela (na
hanggang ngayo’y hindi pa nailalathala) ay
sinasabing maliwanag ang pagbatikos ni Rizal
sa relihiyong Katoliko. Ani Ambeth Ocampo,
na siyang nakatuklas ng manuskrito ng nobela:

Perhaps being one of the most anticlerical of
Rizal’s writings, the JRNCC did not think it

was suitable for publication. Since it was an
unpublished manuscript then, people would
not know it was missing. Rizal’s satirical
details include the statues on an altar. San
Sebastian, for instance, was compared to a
bailarin and San Miguel is shown as dancing
and executing a difficult pass around the head
of the devil. These descriptions would not be
taken lightly by a Church that had just lost its
fight to keep Rizal’s works out of the schools
in the 1950s. (Ocampo 1990:87)

Sa madaling salita, layunin ni Rizal na makibaka
laban sa umiiral na ideolohiya ng Kastila, lalung-
lalo na sa Simbahang Kastilang kinakatawan ng
mga prayle. Masasabi nating proyekto o tema ni
Rizal na himukin ang mambabasa na batikusin ang
mga maykapangyarihan. Sa katunayan ay iyan nga
mismo ang nangyayari sa kasaysayan natin; isa
lamang halimbawa si Andres Bonifacio sa mga libu-
libong naudyok ni Rizal na makibaka laban sa
mapang-aping dayuhan.

Pero ano ang nangyayari sa kasalukuyan?
Maliwanag na hindi na nauudyok ang mga
kabataang nasa hayskul na makibaka laban sa mga
maykapangyarihan sa ating bansa, dahil bagamat
marami ang mga kabataang namumundok o
nagme-Mendiola ay hindi natin masasabing
karamihan sa ating mga kabataan ang nakikibaka
para sa pambansang kalayaan. Sa katunayan ay
kabaligtaran ang katotohanan. Masasabi nating ang
karamihan sa mga nagbabasa ng El
Filibusterismo sa hayskul ay hindi nahahawa sa
pagiging filibustero ni Rizal.

Hindi maaaring makahanap ng iisang sanhi sa
ganitong masaklap na pangyayari. Batid natin na
tulad ng karamihan sa mga tunay na pangyayari sa
ating lipunan at kahit na sa buong mundo ay
masalimuot ang pagkakaugnay-ugnay ng sanhi at
bunga, ng konteksto at teksto, ng realidad at
literatura. Pero maaari nating tunghayan ang isang
sanhi, kahit na isa lamang ito sa maraming sanhi at
kahit na hindi naman ito ang pinakamahalaga o
pinakamabigat na sanhi.

Tinutukoy ko ang mga teksbuk na ginagamit
ngayon sa hayskul. Tesis ko na pinipilipit ng mga
nagsusulat ng teksbuk ang kahulugan ng El
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Filibusterismo para mawala ang diwa ni Rizal at
para mahawakan sa leeg ang ating mga kabataan.
Naapropriya na ang nobela ng umiiral na gahum
ng mayayamang Filipino at kapitalistang dayuhan.

Bago natin suriin ang pangungusap na ginagamit
ko bilang teksto ay balikan natin sandali ang mga
pangyayari sa nobela bago tayo dumating sa aking
napiling mga salita. Maaalaala natin na kaugnay ang
Kabanata 13 sa Kabanata 12,  na siyang
nagpapakilala sa atin sa katauhan ni Placido
Penitente at ng mga kabulastugan na nangyayari
sa Unibersidad ng Santo Tomas.

Ganito ang sistema ng pagtuturo noong araw;
ayon kay Rizal. Dalawa lamang ang ginagawa ng
guro: una’y ang pagbasa ng talaan o roll call, at
ang ikalawa’y ang pakikinig sa mga estudyante
habang binibigkas nito ang mga liksyon na kanilang
isinaulo. Sagot ni Placido nang tanungin siya ng
kanyang kaibigang si Juanito Pelaez kung ano ang
nangyari noong nakaraang Lunes:

Sa dahilang siyang unang araw ng pasukan
ay binasa ang talaan ng mga pangalan at
itinakda ang liksyon: ang tungkol sa mga
salamin. Tingnan mo: mula rito hanggang
doon, isasaulo, walang labis, walang kulang.
(Mariano 1962: 115)

Maraming estudyante sa klase, “mahigit sa isang
daa’t limampu” (115), ayon kay Rizal, at sa
Kabanata 13 nga’y umabot pa sa 234 ang mga ito
(136).

Para makapasa sa klase, kailangang maibigkas
ng estudyante ang liksyong ipinamememorya. Pero
may mas madaling paraan – ang pagbibigay ng
regalo sa guro kung kaarawan nito o kahit na
walang okasyon: “Naalaala ni Placido iyong isang
nag-aaral na nakalalampas sa pagsusuri dahil sa
paghahandog ng kanaryo” (116). Makaaasa ang
mga estudyante na ang mga nireregaluhan ay hindi
magro-roll call at hindi magpapamemorya ng
liksyon; ganito ang guro sa Historia Natural
(116).

Ulirang estudyante sa ganitong sistema si Tadeo:

Si Tadeo ay pumaparoon araw-araw sa
unibersidad upang itanong kung may pasok,

at tuwi na’y nagtataka kung bakit may pasok;
mayroon siyang hinalang may isang cuacha
[lakuwatsa] na panay at walang katapusan
at inaantay niyang dumating sa  bawa’t
sandali. At bawa’t umaga, matapos na hindi
mangyari ang mungkahi niyang magliwaliw,
ay aalis na nagdadahilang may malaking
kagipitan, o gagawin, o sakit, sa oras pa
namang ang kaniyang mga kasama ay
papasok sa klase. Nguni’t sa di mabatid na
kaparaanan ay nakalalampas si Tadeo sa mga
pagsusuri, ginigiliw ng kaniyang mga propesor
at  nahaharap sa  isang magandang
kinabukasan. (119)

Ang mga di-kasingyaman ni Tadeo ay
napipilitang pumasok sa klase para mailagay sa
talaan na pumasok nga sila at para maipakitang
isinaulo nila ang liksyon: “Kaya lamang dumadalo
sa klase ay hindi upang mag-aral kundi upang di
lamang magkaroon ng guhit; walang ginagawa sa
klase kundi pagsasabi ng liksyong isinaulo, basahin
ang aklat at malaki na ang mangisa-ngisang tanong
na malabo, malalim, nakalilito, wari’y bugtong;
tunay nga at di nawawala ang munting pangangaral
– ang dati rin – na tungkol sa kapakakumbabaan,
sa pagkamasunurin, sa paggalang sa mga pari”
(121).

Sa klase sa pisika halimbawa’y walang
kinalaman ang mga instrumentong pakitang-tao
lamang sa pagtuturo ng guro at pag-aaral ng mga
estudyante: “Walang naghahanap ng pagtuturo sa
pamamagitan ng pagsasanay sa isang karunungang
lubhang ukol sa kasanayan” (122). Hindi
nagkataon lamang na rito mismo inilagay ni Rizal
sa talatang nagsasalarawan ng hindi paggamit sa
mga instrumento ang mga katagang “no me
toques”  o sa Latin ay “noli me tangere.” Mahalaga
kay Rizal ang tatlong salitang ito, sa Kastila man o
sa Latin, dahil ginawa pa nga niyang pamagat ng
una sa tatlong nobela niya. Noli me tangere ang
pagtataguri ng mga guro sa mga instrumento, dahil
hindi ipinahahawak sa mga estudyante ang maaaring
makapagpamulat sa kanila sa mga katotohanang
nakasulat  nga sa libro pero hindi naman
pinababayaang maunawaan dahil hanggang
pagmememorya lamang at hindi humahantong sa
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diskusyon ang paraan ng pagtuturo sa loob ng
klasrum.

Hindi naman nilahat ni Rizal ang sistema sa
Unibersidad ng Santo Tomas. Sinabi rin naman niya
na may “tatlo o apat na pung” estudyanteng
pinapayagang mag-aral sa loob ng laboratoryo,
pero pahabol niya na karamihan sa mga ibinukod
na estudyanteng ito ay galing sa “Ateneo de los
Jesuitas,” kaya marunong na naman ang mga ito
na gumamit ng instrumento at samakatwid ay
walang bagong matutuhan sa paghawak sa mga ito;
hindi maipagyayabang ng Unibersidad ng Santo
Tomas ang pagkamasaliksik ng mga ito, dahil sa
Ateneo naman nila nakuha ang ganitong saloobin.

Pero sa nakararaming mga estudyante ay
walang pagkakaiba ang klase sa araw-araw.
Tipikal si Padre Millon na guro ng pisika at kimika,
dahil sa klase niya’y dalawa lamang ang karaniwang
gawain – ang magpatala sa roll call at ang
pagbigkas ng mga isinaulo:

Ito ang propesor nang umagang iyon, na
matapos mabasa ang talaan ay ipinauulit sa
mga tinuturuan ang mga isinaulong liksyon na
walang labis, walang kulang.  Ang mga
ponograpo ay umalinsunod, ang ilan ay
mabuti, at iba’y masama, ang iba’y pautal-
utal na nag-aanasan. Ang makapagturing nang
walang mali ay nagtatamo ng isang mabuting
guhit at masamang guhit ang magkamali
nang higit sa maikatlo. (125)

Ang maliwanag na mapang-aping sistemang ito
ang dahilan kung bakit naisulat ni Rizal ang
tekstong ating sinusuri ngayon. Bawal na mawala
sa klase ang estudyante. Bawal na magsalita ng
kahit na anong salita bukod sa mga salitang
ipinamememorya. Hari sa klasrum ang guro.
Nakasentro sa guro ang klase. Naghaharing uri,
sa madaling salita, ang mga guro, at inaaping uri
ang mga estudyante.

Ito ang unang pangungusap ng pangalawa sa
huling talata ng Kabanata 13. Ito ang orihinal na
Kastila:

Y asi siguio hablando y hablando hasta que
toco la campana y se termino la clase, y los

doscientos treinta y cuatro alumnos, despues
de rezar, salieron tan ignorantes como cuando
entraron, pero respirando como si se hubiesen
quitado un immenso peso de encima. (Rizal
1891: 99)

Sa salin ni Mariano:

At nagpatuloy sa gayong kasasalita [ang guro]
hanggang sa  tumugtog ang kampana at
matapos ang klase, at ang dalawang daan at
ta tlumpu’t  apat na mag-aaral, matapos
makapagdasal ay umalis na wala  r ing
namumuwangang kagaya nang pumasok,
nguni’t nangasihingang wari’y naalisan ng
isang malaking pataw sa katawan. (Mariano
1962: 136)

Mas malinaw, kahit na hindi kasingsining, ang
salin ni Maria Odulio de Guzman:

At nagpatuloy sa gayong kasasalita hanggang
sa tumugtog ang batingaw at matapos ang
klase. Dalawandaa’t tatlumpu’t apat na mga
estudiyante,  pagkatapos ng dasal, ang
nagsilabas na wala  r ing natutuhan at
mangmang ding katulad nang sila’y pumasok,
nguni’t nangakahinga na parang naibsan ng
pataw ang kanilang mga balikat. (De Guzman
116-117)

Ito ang aking teksto. Inilalarawan dito ni Rizal
ang nangyayari sa mga estudyante hindi lamang sa
klase sa pisika ni Padre Millon sa Unibersidad ng
Santo Tomas, kundi sa halos lahat ng klase sa
Pilipinas sa alinmang sabjek noong panahong iyon,
maliban na lamang siguro sa mga klase sa Ateneo.
Mapapansin na panlahat at malawakan ang bintang
ni Rizal. Walang natutuhan sa klase ang mga
kabataang walang nalalaman nang pumasok dito.
Samakatwid ay nanatiling walang nalalaman ang
mga kabataan. Mangmang, kung hindi man ganap
na gago, ang mga kabataang Filipino. Sa pananaw
ng makabagong kritika, hindi lamang sila gago,
sila’y ginagago.

Siguro’y dapat ko ritong banggitin na ang
madalas ipasaulong talumpati ni Padre Florentino
sa bandang wakas ng nobela, ang talumpating
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nagsisimula sa mga katagang “Nasaan ang
kabataan,” ay pagbatikos hindi lamang ng katayuan
ng Filipino sa panahon ng Kastila kundi pati na rin
ng katayuan ng kabataang Filipino. Nawalan ng
pag-asa si Rizal sa kabataan, at ang talumpating
ito ay paglalahad ng kawalan ng pag-asa sa halip
na paghamon sa kabataan na maging makabayan.
Sa konteksto ng buong nobela’y makikita na
makasarili ang lahat ng mga kabataan, lalung-lalo
na si Isagani na nagpadala sa pag-ibig – na huwag
nating kakalimutan ay kasangkot sa gahum – sa
halip na magsimula na sana ng pambansang
rebolusyon. Kung hindi makasarili ang kabataan
ay bobo naman ito, at ito’y ipinakita ni Rizal sa
pamamagitan ng debate ukol sa wikang panturo,
isang debate na kasama mismo sa kabanatang ating
tinatalakay.

Sa teksto’y inuudyok ni Rizal ang kabataang
mambabasa na isipin kung ang sarili nilang klase’t
guro ay kahawig o mas masama pa sa klase sa
pisika ni Padre Millon. Sa ating sariling panahon,
hindi dapat nag-aatubiling ikumpara ng mga
estudyanteng nagbabasa ng teksto  ang
kasalukuyang sistema ng edukasyon sa ating bansa
sa sistemang pyudal at pasista ng Unibersidad ng
Santo Tomas.

Dapat siguro’y sagutin na natin ang nakatagong
tanong sa pagsusuring ito: pyudal pa rin ba at pasista
ang sistema ng edukasyon sa kasalukuyan? Kung
ang pagbabatayan ay ang dalawang pamamaraan
ng pagtuturo na binabatikos ni Rizal ay masasabi
nating walang pagbabago sa ating sistema ng
edukasyon. Tinatawag pa rin ang tala o roll ng mga
estudyante sa karamihan sa ating mga hayskul (at
pati na rin sa ating mga kolehiyo kung minsan!), at
kung hindi man hayagang ipinasasaulo ang mga
nakasulat  sa  libro ay ganyan pa rin ang
pangkalahatang pananaw ng mga guro – na dapat
ibalik ng mga estudyante, walang labis at walang
kulang, ang mga ibinibigay sa kanila ng kanilang
mga guro, pasulat man o pabigkas.

Sa madaling salita, ang dapat sanang mangyari
pagkatapos mabasa ng mga estudyante ang
Kabanata 13 ng El Filibusterismo ay magrebelyon
laban sa kanilang sariling mga guro, dahil
maliwanag na ginagawa pa rin sa ating panahon,

disimulado nga lamang, ang pagtatala at ang
pagpapasaulo na ginagawa ni Padre Millon. Hindi
maipagkakaila na marami na ring ibang gawaing
pangklase ang siyang ginagawa ng mga guro sa
hayskul, pero hindi pa rin nawawala ang dalawang
mapang-aping pamaraan na ikinukuwento sa
nobela. Samakatwid ay may dahilan pa rin ang mga
estudyante sa hayskul sa kasalukuyan na magalit
sa kanilang guro dahil sa paggamit nito ng
makalumang paraan ng pagtatala at pagpapasaulo.

Kung tama nga ang aking pagbasa’t dapat
sana’y nagkakagulo na sa ating mga hayskul dahil
sa malawakang pagpapaalis ng mga makalumang
guro. Pero hindi nangyayari iyan. Maliwanag na
hindi naisasaloob ng ating mga estudyante ang nais
ipasaloob sa kanila ni Rizal sa teksto. Isa lamang
ang maaaring dahilan kung bakit hindi nakararating
ang diwa ng teksto  sa mga estudyante.
Hinahadlangan ito  ng unang-unang dapat
magparating ng teksto, sa madaling salita, ng mismong
mga libro o teksbuk ng El Filibusterismo na siyang
binabasa ng mga estudyante.

Nais kong ipakita kung paano nawawala ng
puwersa ng pagbatikos na ito ni Rizal sa
pamamagitan ng pamimilipit na ginagawa ng mga
nagsusulat ng teksbuk.

Unahin natin ang pagtatanggal mismo ng
karamihan sa salita sa teksto. Ganito, halimbawa,
ang pagpapaikling ginawa nina Aurora Batnag at
Rodolfo Flores: “Nagpatuloy ito ng pagsesermon
hanggang sa tumunog ang kampana na hudyat ng
pagkatapos ng klase” (Batnag 1988:53). Nawala
ang punto ni Rizal na nanatiling mangmang ang mga
estudyante. Sa katunayan ay maaaring isipin pa nga
ng kasalukuyang mambabasa na may napulot ang
mga estudyante sa sermon ni Padre Millon. Wala
ang implikasyon ni Rizal na walang silbi ang
pagsesermon sa loob ng klase.

Mabuti-buti pa rito ang pagpapaikli na ginawa
nina Ester Madriaga at mga kasamahan:

Patuloy ang pagmumura ng pari hanggang sa
tumunog ang kampanilya, hudyat na natapos
na ang klase sa pisika. Dalawang daan at
limampung mga estudyante, na pagkatapos ng
dasal, ay nagsilabas na wala ring natutuhan
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at mangmang ding katulad nang sila’y
pumasok. (Madriaga 1987: 54)

Hindi nawawala rito ang diwa ng teksto, kahit na
pinalitan ang bilang ng mga estudyante at hindi
ipinagpatuloy ang teksto. Pero dahil ito ang kahuli-
hulihang pangungusap sa kanilang pinaikling
kabanata, nawala naman ang tahasang paglalahad
ni Rizal ng kanyang pananaw na hindi lamang
kasalanan ni Padre Millon ang nangyari, kundi
kasalanan mismo ng sistema ng edukasyon. Sa
ibang salita, maaaring masabi ng mga nagbabasa
kina Madriaga na nagkataon lamang na mainit ang
ulo ni Padre Millon, at walang natutuhan ang
estudyante. Maaaring may matutuhan sila sa
susunod na liksyon. Hindi ganyan ang sinasabi ni
Rizal. Ayon kay Rizal, walang natutuhan ang mga
estudyante dahil ang pamamaraan ng pagtuturo at
hindi lamang ang katauhan ng guro ang sanhi ng
kamangmangan ng estudyante.

Ganito rin ang maipupuna sa pagpapaikli nina
Corazon Magbaleta at Erlina Berdin:

Tumunog ang batingaw. Nakahinga ang mga
estudyante na parang naibsan ng pataw sa
mga balikat ,  kulang na lamang ay
magtakbuhan palabas ang mga estudyanteng
pumasok sa paaralan nang mangmang at
lumabas nang la long walang alam.
(Magbaleta 1988: 49)

Tinitiyak ng saling ito ang mga estudyante ni
Padre Millon. Nawawala ang panlalahat ni Rizal
sa mga estudyante ng Unibersidad ng Santo Tomas
at sa lahat ng estudyanteng Filipino ng mga Kastila.
Samakatwid ay nagiging bukod o eksepsyon
lamang ang mga estudyante ni Padre Millon, at hindi
pangkalahatan ang pagpuna. Parang sinasabi
na kasalanan ni Padre Millon at hindi ng sistema
ng edukasyon ang nangyari sa kanyang mga
estudyante.

Kahawig nito ang pagpaikli nina Andrea Amor
Tablan at Salud Enriquez:

Ipinagpatuloy niya ang sermon hanggang sa
tumugtog ang kampanilya bilang hudyat ng
pagtatapos ng klase. Pagkatapos na magdasal

ay naglabasan ang dalawang daan at
limampung nag-aaral. Pumasok silang walang
nalalaman at lumabas na walang natutuhan.
(Tablan 1991: 88)

Dahil sa tiyak na tinutukoy ng panghalip na “sila”
ay hindi maaaring ibintang sa lahat ng guro ang mga
katarantaduhan ni Padre Millon.

Pinakamasama ang ginawa nina Consorcia
Manalastas Casim at mga kasamahan niyia. Sa
kanilang napakaikling pagbuod ng Kabanata
Trese’y ni hindi man lamang nila sinubukang ipasok
ang diwa ng teksto. Natatapos ang kanilang buod
sa paglabas ni Placido sa klase, isang insidente na
madula ma’y hindi naman kasinghalaga ng liksyong
ipinararating sana ng nobelista.

Ang pinagtuunan pa lamang natin ng pansin ay
ang pagsalin at pagpaikli ng texto. Kung titingnan
natin ang mga “Tulong sa Pag-aaral” sa mga textbuk
ay lalo  tayong masisindak sa ginagawang
panlilinlang sa ating mga kabataan ng mga
naghahanda ng ating mga textbuk.

Halimbawa’y madalas maging tanong ang
ganito: “Ihambing ang iyong naging guro kay
Padre Millon. Ano ang malaking pagkakaiba?”
(Batnag 1988: 54; cf. De Guzman 1960: 118).
Mapapansin agad-agad na ikinakaila ng tanong na
magkahawig ang sistema ng edukasyon ngayon
sa sistemang umiiral sa panahon ni Rizal. Ang
inaasahang tamang sagot sa ganitong uri ng
tanong ay “Malaki ang pagkakaiba ng guro ko
ngayon kay Padre Millon. May natututuhan na ako
sa aking guro, di tulad ng mga estudyante ni Padre
Millon.”

Kung minsa’y nakalahad ang tanong sa paraang
hindi maaaring sagutin. Halimbawa’y sa libro nina
Lolita Bandril at Loreto Francia (na maganda na
sana ang salin dahil buong teksto ang inilipat sa
Filipino) ay gawain ito ukol sa “Pagpapaunlad ng
kaalaman/kasanayan”: “Magsaliksik ukol sa iba’t
ibang estratehiya sa pag-aaral ng pisika.” Batid
natin na walang mapupuntahan ang karaniwang
estudyante na libro na magbibigay ng sagot sa
ganitong tanong. Maiisip tuloy ng estudyante na
siguro’y wala naman talagang ibang paraan ng pag-
aral ng pisika kundi ang pagsaulo ng mga formula.
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Babango pa si Padre Millon kung nagkataon, dahil
sa kawalan ng sagot sa tanong na ito.

Mabuti-buti ang tanong na ito na nasa textbuk
nina Magbaleta:  “Dapat  bang alisin ang
pagpapasaulo ng mga aralin? Bakit?” Masasabing
nais ipakita ng tanong sa mga estudyante na maaari
namang alisin nga ang pagpasaulo, dahil mayroon
namang ibang mga pamaraan ng pagturo. Ang
problema lamang dito’y ang pagsaulo ay sagisag
lamang ng sistemang mapang-api. Hindi ang iisang
pamaraan lamang na tinatawag na pagsaulo ang
isyu rito kundi ang lahat ng pamaraang pagsaulo
ang basehan.

Ang binabatikos ni Rizal ay ang sistemang
tinatawag kung minsan na edukasyong mala-
bangko, ang sistemang nagsasaad na dapat na
ibinabalik lamang ng estudyante ang mga ibinibigay
dito ng guro. Ginawang eksaherado lamang ni Rizal
ang pagsaulo (dahil nga ganoon ang karaniwang
takbo ng caton sa panahon ng Kastila), pero hindi
ang pamaraan ang binabatikos niya, kundi ang
pananaw. Hindi tama na ang edukasyon ay may
isang direksyon lamang, ang direksyon na mula sa
guro patungong estudyante. Malakas ang paniwala
ni Rizal sa teksto, at lalung-lalo na sa simula ng
Kabanata Trese, na kailangang makatuklas ng
kaalaman o katotohanan ang mga estudyante na
maaaring hindi pa batid ng guro. Samakatuwid ay
buo ang pagtiwala ni Rizal sa pagkamalikhain ng
estudyante.

Ang dapat sanang itanong sa ating mga
estudyante ngayon ay ang mga katulad nito:

* May pagkaiba ba ang pagturo ng pisika o
agham ngayon sa pagturo sa nobela? Bakit
nag-iba na ito o bakit hindi pa ito nag-iiba?

* Ginagawa pa rin ba ang pagtala o pagtawag
ng roll call sa mga paaralan natin ngayon?
Ano ang dahilan kung bakit ginagawa pa ito
o hindi na ito ginagawa?

* Kailangan ba talagang pumasok ang estudyante
sa klase araw-araw? Bakit oo o bakit hindi?

* Ano ang katumbas ng pagsaulo ng liksyon
sa mga paaralan natin ngayon?

* Sa mga pagsulit ba’y maaari nang magbigay
ng sagot ang estudyante na hindi sinasang-

ayunan ng guro? Kailangan bang sumunod
ang estudyante sa mga pananaw at paniwala
ng guro? Bakit oo o bakit hindi?

* Tama ba si Rizal na hindi dapat guro lamang
ang tumutuklas ng katotohanan, kundi pati
na rin ang mga estudyante? Anu-ano ang mga
bagay na karaniwang hindi alam ng guro pero
alam ng estudyante? Sa aling mga larangan
mas may kaalaman ang estudyante kaysa
guro?

At siguro’y dapat na itanong ang tungkol sa
pangkalahatang layunin ng Kabanata 13:

* Kailangan ba t alaga ng pormal na
edukasyon?

* Mapang-api ba talaga ang sistema ng
edukasyon?

* Dapat bang paalisin na sa mga paaralan ang
mga gurong nagtatawag ng roll call o
nagpapasaulo o nagpapanggap na nasa
kanila ang lahat ng kaalaman tungkol sa
kanilang itinuturo?

Nang unang mabasa ng mga Filipinong katulad
nina Andres Bonifacio ang El Filibusterismo ay
naisip nilang magrebolusyon laban sa Espanya. Ang
inakala nilang tamang reaksyon sa pagbasa sa mga
salita ni Rizal ay ang paghawak ng gulok. Nang
unang imungkahing sapilitang ipabasa ang sa lahat
ng nasa hayskul ang nobela’y matindi ang tutol ng
Simbahang Katoliko. Sa palagay ko’y kung
talagang ituturo at babasahin nang tama ang
nobelang ito sa hayskul ay tututol hindi lamang ang
Simbahang Katoliko at ang iba pang mga uri ng
Simbahan, kundi pati na rin ang mga nasa gobyerno
na siyang unang nagpataw ng ganitong sabjek sa
hayskul. Nakasisiguro nga ako na pati na ang lahat
ng namamahala sa ating mga paaralan ay mag-
uunahan sa pagbabawal sa mga nobela ni Rizal kung
maiintindihan lamang nila kung ano talaga ang
sinasabi ng ating dakilang pambansang bayani
tungkol sa kanila.

Filibustero kasi si Rizal, at ang kabanatang ito
ang isa sa pinakaimportante sa nobela kung ang
pagkafilibustero niya ang pag-uusapan. Kung
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natatandaan ninyo’y ang tawag ni Rizal kay Placido
Penitente ay ganito: “Nabibilang si Penitente na isa
sa mga lalong mabuti sa Latin at matalas sa
pakikipagkatwiranan, na marunong gumusot at
maghanay ng mga suliranin, na lalong magaan at
walang kahirapan; siya ang inaaring pinakamatalas
ng kaniyang mga kababayan, at  dahil sa
kabantugang iyon ay ibinibilang na siyang
pilibustero ng kanilang kura” (Mariano 1962: 112).
Pilibustero si Placido Penitente, at Filibusterismo
ang pamagat ng nobela. Malinaw na inakala ni Rizal
na mahalagang tauhan ang batang si Placido
Penitente na tumalikod sa sistema ng edukasyon
sa pamamagitan ng paglayas sa klase sa pisika.

Kung buhay pa ba si Rizal ay imumungkahi ba
kaya niya na layasan ng mga estudyante sa hayskul
ang kanilang guro kapag ginamit nito sa klase ang
mga teksbuk na kasalukuyang kasangkot sa
pagsusupil sa diwang makabayan ng ating
pambansang bayani?

SANGGUNIAN

Batnag, Aurora E., at Rodolfo V. Flores. Ang El
Filibuster ismo  ni Jose Rizal:  Isang
interpretasyon. Maynila: Rex Book Store. 1988.

Casim, Consorcia Manalastas, Obdulia L. Atienza,
at Feliciana C. Banzon. Mga tala at patnubay
sa pag-unawa sa El Filibusterismo ni Jose Rizal.
Maynila: National Book Store. 1973.

De Guzman, Maria Odulio. Ang “Filibusterismo”
(karugtong ng “Noli me tangere”). Jose Rizal.
Maynila: National Book Store. 1960.

Dollimore, Jonathan, at Alan Sinfield, ed. History
and ideology: the instance of Henry V. Sa:
Alternative Shakespeares, inedit ni John
Drakakis. London: Methuen, 1985, pah. 206-
227. 1985a.

_____, ed. Political Shakespeare: New essays in
cultural materialism. Manchester: Manchester
University Press. 1985b.

Jameson, Fredric. The political unconscious:
Narrative as a socially symbolic act. London:
Methuen.1981.

Madriaga, Ester R., Leticia F. Dominguez, Jesusita
L. Opano, Iluminada C. Balazo, at Dolores F.
Jamero. Ang Pilibusterismo. Quezon: Abiva
Publishing House. 1987.

Mariano, Patricio, tagasalin. Noli me tangere
(huwag mo akong salangin); nobela. Quezon:
Roberto Martinez & Sons, 1962. 1912.

Mariano, Patricio, tagasalin. Ang “Filibusterismo”:
karugtong ng Noli me tangere. Jose Rizal.
Quezon: Roberto Martinez & Sons. 1962.


