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Upang magkaroon ng isang syentipikong pananaw sa kultura, na siyang nararapat, kinakailangang maunawaan natin una 
sa lahat na ang kultura ay isang superistruktura na may materyal na batayan. 
 
Ang mga ideya, mga institusyon at lahat ng pangkulturang padron ay nakabatay sa materyal na pamamaraan ng pag-iral 
ng isang lipunan. Nagbabago ito, tulad ng lahat ng lipunan na dumaranas ng pagbabago. Walang permanenteng lipunan 
o kultura. 
 
Ang balanse, padron o sintesis sa kultura na umiiral sa lipunan sa isang takdang istorikong antas sa lipunan ay walang iba 
kundi ang kaisahan ng magkakasalungat - ang kaisahan ng magkakasalungat na pwersang pangkultura. Ang kaisahang ito 
ay palaging isang temporaryong balanse na napapailalim sa dinamismo ng magkasalungat. Laging dinadaig at winawasak 
ng progresibong pwersa ang lumang balangkas na lagi namang pinipilit ng reaksyunaryong pwersa na panatilihin. 
 
Kagaya ng di maiiwasang rebolusyon sa relasyong pampulitika at pang-ekonomya, hindi rin maiiwasan ang rebolusyon sa 
kultura. Sa katunayan, ang isang rebolusyong pangkultura ay kinakailangang bahagi ng rebolusyong pampulitika at pang-
ekonomya. 
 
Sa kasaysayan ng sangkatauhan, madaling makita na bago pa man ganap na umunlad ang pampulitika at pang-
ekonomyang kapangyarihan ng isang nangingibabaw na uring panlipunan, binibigyan ito ng rebolusyong pangkultura ng 
mga kaisipan at layunin na nagsisilbing epektibong gabay sa pagkilos at higit pang pagkilos. Makakamit ng naghaharing 
uri ang kamalayan sa uri bago nito aktwal na naitatayo ang sariling kapangyarihan pang-estado at pinapalitan ang lumang 
kapangyarihan pang-estado at ang mga labi nito. 
 
Matagal pa bago makapagbigay ng pinakaepektibong pampulitikang dagok ang rebolusyong liberal sa Europa laban sa 
kapangyarihang pyudal sa ikalabimpito at ikalabingwalong siglo, isang rebolusyong pangkultura ang nagkahugis sa 
Renaissance na naggiit sa sekular na pag-iisip at kalayaan sa pag-iisip. Kinukwestyon ng mga katauhan ng Renaissance 
ang klerikal na hegemonya sa kultura at karunungan, at nilinaw nila ang mga simulain at paniniwala na sa hinaharap pa 
tunay na makapangingibabaw kung kailan ang kaisahan ng simbahan at estado ay mawawasak at mapapalitan ng 
modernong estadong burges. 
 
Ang matagumpay na rebolusyon ng burgesya sa Kanluran ay inihanda at ginabayan ng isang rebolusyong pangkultura. 
Sa ating bansa, kinailangang magkaroon ng isang kilusang propaganda - ng paggigiit sa bagong mga ideya at paniniwala - 
bago lumitaw ang aktwal na simula ng rebolusyon sa Pilipinas na bumagsak sa pamumuno ng mga ilustrado o ang liberal 
na burgesya na nakapalibot kay Aguinaldo. 
 
Sa Kilusang Propagandang ito, gumawa si Dr. Jose Rizal ng makabayang mga anotasyon sa Sucesos de las Islas Filipinas ni 
Morga na naglalayong patunayan na bago pa man dumating ang kolonyalismong Espanyol, mayroon nang katutubong 
kultura na maipagmamalaki ng mga indio. Malinaw na ito’y antikolonyal na pagsisikap hindi lamang para pamukhaan ang 
kahambugan sa lahi ng mga nagmamaliit sa ating mamamayan kundi para mapaunlad din ang kamalayan sa isang 
pambansang kultura. 
 
Upang hindi patuloy na matangay ng sobinismo, dagdag na inilahad ni Dr. Jose Rizal ang krisis ng kolonyal na kultura sa 
Pilipinas at ang pag-asa ng isang pambansang kultura kaugnay ng mga liberal na ideya at paniniwala sa Europa na sa 
kanyang paniniwala ay mailalapat sa kongkretong karanasan ng kanyang sambayanan, yayamang lumitaw na ang mga 
ilustradong tulad ni Crisostomo Ibarra at mga negosyanteng tulad ni Kapitan Tiago. 
 
Isinulat ni Rizal ang dalawang nobelang Noli at Fili, at ang kanyang mga sanaysay na “Ang Katamaran ng mga Pilipino” 
(“The Indolence of the Filipinos”) at “Ang Pilipinas Isang Siglo Magmula Ngayon” (“The Philippines a Century Hence”) 



para sa pagsulong ng pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura. Isa itong rebolusyon sa pakahulugang 
isinasalungat nito ang pambansang kultura sa kolonyal na kultura na ang mga prayle ang pangunahing tagapagtanggol. 
 
Sa ganito ring diwa, ang mga lumahok sa Kilusang Propaganda ay sumulat gaya ng pagsusulat ni Marcelo H. del Pilar, 
nanalumpati gaya ng pagtatalumpati ni Graciano Lopez Jaena at nagpinta gaya ng pagpipinta ni Juan Luna. 
Inilantad nilang lahat ang pang-aapi at brutalisasyon sa ating sambayanan, at sa gayo’y hinawan ang daan para sa malinaw 
na panawagan ng Katipunan sa paghiwalay sa Espanya. 
 
Dinala pasulong ng Katipunan, isang masiglang kilusan sa paghiwalay at nagsilbing ubod ng isang bagong pambansang 
pampulitikang komunidad, sa rebolusyonaryong pagkilos ang simulain para sa isang pambansa-demokratikong kultura 
na isinasanib ang mga demokratikong kaisipan sa mga katutubong kalagayan. 
 
Mula kina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto hanggang kina Apolinario Mabini at Antonio Luna, ang apoy ng rebolusyong 
pangkultura ay lumakas nang lumakas at nagningning sa mga ideya sa pulitika na gumabay sa Rebolusyong Pilipino ng 
1896. 
 
Sa simula, ang itinuturing nating pambansang kultura ay ang integrasyon ng modernong mga ideya sa pulitika at ng 
katutubong kalagayan. Ang pagsibol ng gayong pambansang kultura, sa esensya, ay isang pampulitikang pangyayari; 
lumitaw ang isang pambansang kultura na tuwiran at kinakailangang sumalungat sa kolonyal at klerikal na kulturang 
nagsasamantala at naging brutal sa mamamayan. Lumaganap ang kamalayan sa pambansang kultura sa hanay ng 
mamamayang Pilipino na kasimbilis ng paglaganap ng pambansang damdamin at kamalayan. Muling pinagsanib ng 
pampulitikang kamalayan sa pambansang komunidad ang mga padrong pangkultura sa mga probinsya, na kapwa 
lumagpas sa kabigha-bighaning kulturang barangay noong bago ang panahon ng Espanyol at sa pyudal na kulturang 
Kristyano sa ilalim ng paghahari ng Espanyol. Ginawang lipas na ng paghahangad para sa isang makabagong pambansa-
demokratikong lipunan ang lipunang pyudal na pinaunlad ng mga kongkistador mula sa primitibong paghahari ng mga 
raha at datu na nagpasakop at naging lokal na mga papet ng dayuhang dispensasyon. 
 
Ang mithiin ng sambayanan para sa pambansang demokrasya at para sa isang makabagong kulturang katugma nito, sa 
kasamaang-palad, ay binigo dahil sa pagparito ng imperyalismong US. 
 
Sinamantala ng imperyalismong US ang kawalang-muwang at mapagkompromisong katangian ng mga ilustrado o mga 
pinunong liberal-burges, at madali nitong isinalingit ang sarili sa ating bansa sa pamamagitan ng mapagkunwaring pag-
ayuda sa ating mga pagsisikap na palayain ang inangbayan. Kung tutuusin, hindi nga ba’t lubha pang pinapurihan ng mga 
makabayan ng Kilusang Propaganda ang mga ideya ni Jefferson, ang Deklarasyon ng Kasarinlan ng Amerikano at ang 
pakikibaka ng Amerikano laban sa kolonyalismong Britaniko? 
 
Sayang at hindi naunawaan na ang rebolusyong Amerikano, na ginugunita natin hanggang ngayon dahil sa pambansa-
demokratikong mga simulain nito, ay tumahak sa landas ng monopolyong kapitalistang pag-unlad at naging isang 
imperyalistang kapangyarihan na sakim para sa mga kolonya sa Asya, Aprika at Amerika Latina. Kahit na ipinagsisigawan 
nito ang mga panawagan ng pagdadala ng demokrasya at Kristyanismo sa Pilipinas, na iniutos ng diumano’y banal na atas 
na tinanggap ng Pangulong McKinley sa kanyang panaginip, sinupil nito ang Unang Republika ng Pilipinas at ang 
Konstitusyong Malolos na kumatawan sa pambansa-demokratikong mga mithiin ng sambayanan. 
 
Kasing bisa ng paglupig ng mga Espanyol noon sa mayamang pangkulturang tagumpay ng ating mga ninuno, isinagawa 
ng imperyalismong US ang brutal na pagsupil sa anumang manipestasyon ng patriyotismo ng sambayanang Pilipino. 
Ngayon, sa kabila ng kasalukuyang paninindak ng digmang agresyon ng imperyalistang US sa Byetnam, marami pa rin ang 
may maling akala na matalino, tuso at makinis kumilos ang mga imperyalistang US. Pero may mas lulupit at mas krudo 
pa kaya kaysa pamamaslang sa higit sa 250,000 na Pilipino upang masakop ng mga imperyalistang US ang Pilipinas tulad 
ng ginawa noong Digmaang Pilipino-Amerikano ng 1899-1902? 
 



Ano ang mas babagsik pa, ang mas walang konsiderasyon pa kaysa lantarang pagtatangkang imperyalista noong unang 
dekada ng siglong ito na isensor at supilin ang mga pahayagan, drama, tula at iba pang pagpupunyaging pangkultura na 
sumasalamin sa patriyotismong Pilipino at sa pambansa-demokratikong mga mithiin? Ang mismong paglaladlad lamang 
ng bandila ng Pilipinas ay sapat nang batayan para gawaran ng parusa para sa sedisyon ang isang Pilipino. 
 
Hanggang sa kasalukuyan, marami sa ating kabataan at nakatatanda ang pinagkakaitan ng alaala sa pambansa-
demokratikong pakikibaka ng ating sambayanan. Ipinalimot na sa kanila ang mga ito. Paano naging posible ito gayong 
parang wala na namang lantarang panggigipit na makakapigil sa atin na repasuhin ang ating pambansang kasaysayan? 
 
Pinatutunayan ng kasaysayan ng sangkatauhan na ang kapangyarihang pang-estado at anumang anyo ng istabilidad sa 
alinmang lipunang makauri ay pinananatili sa pamamagitan ng pwersa ng sandata at iba pang mapamwersang paraan. 
Gayunman, kung ang paglimot sa sariling kasaysayan ang pag-uusapan, ang kailangan ay ang pagkontrol sa mga 
kasangkapan sa kaunlarang pangkultura para makamit ang gayong resulta. Taglay ng isang estado, tulad ng isang 
imperyalistang estado, hindi lamang ang mga instrumento sa pamumwersa kundi maging ng mga instrumento para sa 
panghihikayat. 
 
Ang unang mapagpasyang hakbang na ginawa ng gubyernong US upang mapatatag ang kanyang kontrol sa kultura at 
edukasyon sa Pilipinas ay ang pagtatakda sa wikang Ingles bilang paraan ng pagtuturo at bilang upisyal na wika. Sa 
pambansang antas, isang dayuhang wika ang naging pangunahing wika sa gubyerno at sa negosyo. Pinalitan lamang ng 
Ingles ang Espanyol bilang behikulo ng dayuhang kapangyarihang naghahari sa atin. 
 
Maaaring mapalawak ng isang dayuhang wika ang ating pangkulturang kaalaman, maibukas ang ating mga mata sa mga 
bahagi ng daigdig na nailalahad sa wikang ito. Pero kung ang gayong dayuhang wika ay ipinipilit sa ating mamamayan 
tulad ng magkakasunod na kaso ng Espanyol at Ingles, pinapanghina at winawasak nito ang diwa ng pambansa at 
panlipunang layunin na dapat nakakintal sa isip ng ating mga kabataan at doon sa dapat sana’y may pinag-aralan. Sa loob 
ng ating bansa ihinihiwalay ng gayong dayuhang wika ang mga nakapag-aral at mayaman sa masa. Hindi lamang ito 
sukatan ng diskriminasyon sa uri kundi pati ng pambansang panunupil. Nangangahulugan ito ng pagsikil sa kultura na 
kinakatawan ng isang Doña Victorina noong unang panahon. 
 
Ang dalawang pinakamakabuluhang resulta ng paggamit sa Ingles bilang pangunahing wika sa praktika ng mga edukado 
ay ang mga sumusunod: una, ang kaalaman at mga propesyon ay nahihiwalay sa masa at nagsisilbi lamang sa 
naghaharing-uri sa walang tigil na tunggalian ng mga uri; at ikalawa, ihinihiwalay sa aktwal ang mamamayang Pilipino sa 
ibang mga mamamayan ng daigdig at nabibiktima ng propagandang imperyalista. 
 
Maaaring ikatwiran ng ilan na talagang nilayon ng gubyernong US na ipalaganap ang Ingles sa hanay ng masa sa 
pamamagitan ng sistema ng edukasyong publiko. Maaaring maalala nila, nang may masidhing pananabik, ang pagparito 
ng mga Thomasite at kung ano ang nangyari sa kanilang gawain; maaaring maalala din nila kung paanong mas mahusay 
na itinuro ng mga gurong Amerikano ang kanilang wika kaysa Pilipinong mga guro sa Ingles ngayon. Nakakatawa, pero 
malamang na makakuha sila ng matwid sa pamamagitan nito para sa Peace Corps at ibang instrumentong pangkultura 
na naglalayon ng pagpapanatili ng impluwensyang pangkultura ng imperyalistang US sa hanay ng mamamayan. 
 
Ang mga sumasang-ayon sa pamamayani ng imperyalistang kultura sa kapinsalaan ng pagpapaunlad ng ating 
pambansang kultura ay tumatahak sa landas ng kataksilan. Inilantad na nang husto ng kasaysayan na ang sistema ng 
publikong paaralan ay nagsisilbing isang makinarya sa indoktrinasyon sa esensya para alisin sa kaisipan ng mamamayan 
ang kanilang pambansa-demokratikong mga mithiin. 
 
Mas kilala ng mga kabataang nahubog sa kolonyal na edukasyon sina Washington at Lincoln kaysa kina Andres Bonifacio 
at Emilio Jacinto. Ibinaon sa limot ang pambansa-demokratikong mga konsepto ng ating mga pambansang bayani at ang 
di nakapipinsalang mga anekdota ang naikukwento tungkol sa kanila. Sa kanilang paningin, ang imperyalistang US ay 
naging tagapagpalaya at hindi tunay na mga mang-aapi ng mamamayan. 
 



Nakakuha ang imperyalismong US ng mas maraming gamit sa ating pagkatuto ng Ingles kaysa nakuha natin para sa ating 
sarili kung pauunlarin natin ang sariling pambansang wika. Mayroon tayong mga tatlong henerasyon na na iniluwal ng 
imperyalistang makina sa indoktrinasyon. Karaniwan sa mga Pilipinong ito ay may intelektwal na oryentasyon, pag-uugali 
at gawi sa pagkonsumo na nakapailalim sa diumano’y buhay-Amerikano. 
 
Bilang puna sa sarili, tanggapin natin kung gaanong napakarami sa atin ang nahirati sa kultura ng imperyalismong US. 
Nagiging labis na “subersibo” na ang magpanukala na maglunsad tayo ng isang tunay na programa sa pambansang 
industriyalisasyon at rebolusyong agraryo. Pinagsuspetsahan tayo ng ilan dahil lamang pinangahasan nating tutulan ang 
kolonyal na katangian ng ating ekonomya, at samakatwid, pati na ang umiiral na pulitika. 
 
Dapat ipanukala natin ang Pilipinisasyon ng mga paaralan, ng pahayagan, ng radyo, at ibang daluyan na siyang 
mapagpasya sa pagkukundisyon sa kaisipan. Dahil sa kamay ng mga dayuhan, tumatayo ito bilang tuwirang 
kapangyarihang pampulitika at panghihimasok ng mga dayuhan sa ating pambansang mga usapin. Ang mga daluyan ng 
edukasyon at impormasyon na ito ay kagyat na nagdidirihe sa upinyong publiko, at tulad ng katayuan nito magmula nang 
pumarito ang imperyalismong US, naging instrumento ang mga ito para gawing permanente ang ating pagkakatanikala 
sa kultura, gayundin sa pulitika. 
 
Walang tigil na nagpapatuloy ang pangkulturang agresyon ng imperyalismong US sa ating bayan. Nagkakaroon ito ng iba’t 
ibang kaanyuan. 
 
Ang Agency for International Development (AID) ay mapagpasya sa mga patakarang pang-edukasyon sa pinakamataas 
na antas ng gubyerno. Pinamamatnugutan nito ang produksyon at pagbili ng mga tekstong libro ng Kagawaran sa 
Edukasyon. Aktwal na sinusuportahan ng pantapat na pondong Pilipino na ating pinalilitaw ang maraming iba’t ibang 
proyektong nakadisenyo sa pagpapatupad ng dayuhang patakarang pangkultura ng US. Sa katunayan, ang gubyernong 
Pilipino ang siyang nagsusubsidyo sa kalakhan sa USIS at ibang anyo ng “magkadaop-palad” na propaganda. 
 
Sa isang estratehikong lugar tulad ng University of the Philippines, patuloy na binubuksan ni Hen. Carlos P. Romulo ang 
pinto para sa dayuhang mga donasyon mula sa mga foundation tulad ng Rockefeller Foundation at Ford Foundation. 
Nangungutang siya sa mga dayuhang institusyon sa pananalapi tulad ng World Bank para sa kanyang diumano’y limang 
taong programa sa pagpapaunlad. Maaaring akalain ng walang muwang na mga guro, mag-aaral at administrador sa 
aking Alma Mater na nakapagbibigay ng mahusay na serbisyo para sa atin si Romulo. Pero sa katunayan, nagbibigay siya 
ng mahusay na serbisyo sa kapakanan ng imperyalismong pangkultura na nasa serbisyo ng monopolyong kapitalismong 
US. 
 
Kailangang mataman nating suriin ang kasalukuyang paglaganap ng mga institusyon at proyekto sa pananaliksik sa UP na 
naglalayon lamang mapagbigyan ang mga ahenteng pangkultura ng gubyernong US, kapwa Amerikano at Pilipino. 
Kailangang suriin nating maigi kung gaano naapektuhan at maaapektuhan ng payo at aktwal na direksyon ng mga 
imperyalistang US ang kurikulum at araling materyales. Kailangang mataman nating suriin kung ano ang kabuuang ideya 
sa likod ng $6 milyong pautang ng World Bank sa UP. Paano halimbawa ito nakaugnay sa kasalukuyang mga plano at 
operasyon ng Esso Fertilizer, International Harvester, United Fruit at iba pa? Kailangang mas mapanuri tayong magsiyasat 
sa dumaraming mga tauhan ng mga imperyalistang US sa UP. Pinaplano ng gubyernong US ang bawat hakbang na 
ginagawa nito at isinasaalang-alang ang monopolyong interes na kinakatawan nito sa kanyang patakarang panlabas. Di 
katulad ng gubyerno ng Pilipinas, kumikilos ang gubyernong US sa larangan ng kultura batay sa pambansang interes. 
 
Ang kaisipang pensionado sa hanay ng ating mas matatalinong estudyante, guro, at propesor ay kintal na kintal na sa 
kanilang kaisipan kung kayat para maitaguyod ang kanilang karera, kinakailangang makakuha sila ng ganoon o ganitong 
scholarship grant sa US. Dapat maging kritikal tayo sa kanilang mentalidad; dapat itaguyod natin ang bagong rebolusyong 
pangkultura na magsasaayos sa mga paniniwala ng mga nabiktima ng ganoong mentalidad. Nagtutungo sila sa United 
States para matuto lamang ng mga konsepto at kaso na hindi pwedeng ilapat sa kongkretong karanasan ng ating bayan. 
Ang kanilang pag-iisip ay lubusang nahihiwalay sa masa at sa pinakasagad, nagiging makasariling karerista. 
 



May isang mas masahol na tipo ng propesyunal na Pilipino kaysa propesyunal na kalauna’y nagbabalik sa kanyang bayan. 
Alinman siya sa isang duktor, isang nars o iba pang propesyunal na mas ninais na manatili sa US bilang isang 
permanenteng residente o kaya’y nagsisikap na maging mamamayang Amerikano. Ang ganitong uri ng tao ay isang 
tagong taksil sa kanyang bayan, at sa pinakamasasahol na kaso, isang maingay na mang-aalipusta sa mamamayang 
Pilipino. Nagtutungo sila sa dayuhang bayan para sa mas mataas na sahod at ito lamang ang kanilang pinag-iinteresan. 
Hindi nila naiisip kung gaano kalaking panlipunang puhunan ang ginugol para sa publikong pag-aral mula sa antas 
elementarya pataas, at tumatanggi siyang paglingkuran ang mamamayan na siyang nagbabayad ng buwis na ginugol para 
sa kanyang edukasyon. Pinupuna natin sila pero dapat din nating kondenahin ang gubyernong nagpapahintulot na sila’y 
lumisan at bigo sa pagbibigay-inspirasyon sa kanila na kumilos para sa sambayanan. 
 
Habang may litaw na paglisan ng matatalinong kalalakihan at kababaihan patungong United States at ibang bayan sa 
direksyon ng US, balintunang nagpapadala ang US ng Peace Corps at naghihikayat ng iba’t ibang proyekto (karamihan ay 
nasa direksyon ng CIA) na naglalayong magpadala ng mga kabataang kalalakihan at kababaihang Amerikano sa ibayong 
dagat. Habang ang mga kabataang Amerikanong ito ay nagtutungo sa ating kanayunan sa gabay ng patakarang panlabas 
ng kanilang gubyerno, nililisan naman ng matatalinong kalalakihan at kababaihan natin ang kanayunan upang magsiksikan 
sa lunsod o kaya’y lubusang lumayas sa kanilang bayan. 
 
Tinutukoy natin dito ang Peace Corps bilang isang hamon sa ating mga kabataan. Narito ang mga ahenteng ito ng 
dayuhang gubyerno upang ipatupad ang matagal nang mga patakaran at impluwensyang pangkultura ng kanilang 
gubyerno. Sila ay mga ahente ng panibagong mga pagsisikap ng US na palubhain ang kanilang kontrol sa kultura; kung 
gayon, sila ay mailalarawan na bagong Thomasites. 
 
Isang banta sa pagpapaunlad ng pambansa-demokratikong kilusan sa ating hanay ang pagkakaroon ng iba’t ibang klase 
ng mga ahente ng imperyalistang US sa kanayunan. Lagpas sa kanilang papel sa pagpapakita ng mga litrato ng New York 
at Washington sa madaling mapapaniwalang mga kabataan, naririyan ang layuning kontra-insureksyon sa likod ng 
kanilang organisasyon. 
 
Bagama’t ang mga kalugod-lugod na mga kababaihan at kalalakihan sa Peace Corps ay kasalukuyang nagpapakita ng 
pagmamagandang-loob (na siyang bulaklak ng dila para sa impluwensyang pampulitika) at gumaganap ng papel sa 
intelidyens, ang kalugod-lugod na mga kababaihan at kalalakihan mismong ito ay maaaring magbalik na may dala-dalang 
bagong atas mula sa kanilang gubyerno. Ang aspetong ito ng kontra-insureksyon at psywar, at ang kahalagahan sa 
paniniktik ng Peace Corps ang siyang gumagawa ritong subersibo sa interes ng pambansa-demokratikong kilusan. 
 
Kailangang magtungo ang mga kabataang Pilipino sa kanayunan upang matuto mula sa mamamayan at pukawin sila para 
sa pambansa-demokratikong rebolusyon. 


