
Ikawalong Lektyur: ISANG PAMBANSA, SYENTIPIKO AT PANGMASANG KULTURA 
(mula sa Krisis at Rebolusyong Pilipino ni Jose Ma. Sison, June 07, 1998) 
 
Para matupad ang bagong demokratikong rebolusyon ng mamamayang Pilipino, na komprehensibong rebolusyong 
panlipunan, hindi lamang kailangang magrebolusyon sa mga larangan ng ekonomya at pulitika kundi pati sa larangan ng 
kultura. 
 
Kung hindi ganoon ang gagawin, magagamit ng US at lokal na mga reaksyunaryong uri ang kanilang pangkulturang 
institusyon at impluwensya para kontrolin nang walang tigil ang puso't isip ng mamamayan at padaliin sa bawat larangan 
ang kontrarebolusyon. 
 
Hanggang noong matapos ang dekada '50, ang pagtatangkang ipagpatuloy ang pambansa-demokratikong rebolusyon ay 
isang malungkot na kabiguan dahil ang isa sa mga esensyal na sanhi ay ang kabiguan ng rebolusyonaryong partido na 
ilunsad ang bagong demokratikong rebolusyong pangkultura. 
 
Ang masiglang pang-ideolohiya at iba pang pangkulturang gawain ng mga proletaryong rebolusyonaryo noong dekada 
'60 ang naghatid sa bagong demokratikong rebolusyong pangkultura na sumiklab noong 1970-72 umpisa sa Sigwa ng 
unang Kwarto ng 1970. Ang rebolusyong pangkulturang ito ay nakatulong nang malaki sa pagsusulong ng bagong 
demokratikong rebolusyon. 
 
Ang Bagong Demokratikong Rebolusyong Pangkultura 
 
Alinsunod sa prinsipyong walang rebolusyonaryong kilusan kung walang rebolusyonaryong teorya, lumahok sa pang-
ideolohiyang gawain ang mga proletaryong rebolusyonaryo sa kabila ng mga peligro ng Batas Anti-Subersyon. Kasama sa 
pang-ideolohiyang gawain ang pag-aaral ng mga akdang klasikal ng Marxismo-Leninismo, mga kontemporaryong akda ng 
matatagumpay na proletaryong rebolusyonaryo sa ibang bayan at mga sulatin ng mga rebolusyonaryong Pilipino. 
Kinailangang isama ang pag-aaral ng kasaysayan at ng mga pangyayari sa Pilipinas na may matamang atensyon sa saligang 
problemang panlipunan ng mamamayang Pilipino at ng rebolusyonaryong kilusang Pilipino mula 1896 hanggang dekada 
'50. 
 
Ang punto'y pagsamahin ang rebolusyonaryong teorya ng talibang uri't partido at ang kongkretong praktika ng 
rebolusyong Pilipino. Ang pang-ideolohiyang gawain ay nagresulta ng muling pagtatatag ng Partido Komunista ng 
Pilipinas, sa teoretikong patnubay ng Marxismo-Leninismo at ng saligang programa ng demokratikong rebolusyong 
bayan. 
 
Ang ginawa ng mga proletaryong rebolusyonaryo ay hindi naiiba sa ginawa ng mga prinsipal na lider ng Katipunan at 
rebolusyong Pilipino sa pagsasama ng mga prinsipyo ng rebolusyonaryong demokrasyang liberal at kongkretong 
kalagayan ng Pilipinas. 
 
Ang nangingibabaw na kulturang maka-imperyalista at pyudal ay hinamon ng mga proletaryong rebolusyonaryo sa 
tatlong paraan: pinagtibay ang Marxismo-Leninismo bilang teoretikong patnubay; ginamit ito sa kalagayan ng Pilipinas sa 
pamamagitan ng programa ng demokratikong rebolusyon ng bayan; at itinaguyod ang isang pambansa, syentipiko at 
pangmasang kultura. 
 
Di nagtagal, sumiklab ang bagong demokratikong rebolusyong pangkultura. Isinagawa ito sa porma ng malalaking rali at 
martsa, malawakang teach-in at grupong talakayan, masiglang pagtataguyod ng pambansang wika, pamumulaklak ng 
sining at literaturang protesta, reoryentasyon ng panlipunang pananaliksik at pagtuturo ng syensya sa hanay ng 
maraming guro at estudyante. Ang lahat ng ito'y isinagawa alinsunod sa bagong demokratikong linya. 
 



Umalingawngaw ang popular na panawagan para sa isang pambansa, syentipiko at pangmasang kultura. Nanguna sa 
bagong demokratikong rebolusyong pangkultura ang mga estudyante, lider-manggagawa, guro at iba pang propesyunal. 
Nagbuo sila ng mga organisasyon sa Maynila-Rizal at iba pang lunsod para itaguyod ang bagong demokratikong 
rebolusyon at likhain ang bagong demokratikong kultura. 
 
At noon din, pinalakas ng mga proletaryong rebolusyonaryong nasa kanayunan ang kanilang gawaing pang-ideolohiya ar 
itinaguyod ang bagong demokratikong kultura. Sa katunayan, lumahok sila sa pag-aaral na teoretiko at pampulitika, pero 
masigasig din silang nagtatag ng mga organisasyong pangkultura sa kanayunan. 
 
Maaaring ipagpalagay na ang mga proletaryong rebolusyonaryo ay sumulong sa kanilang gawaing pang-ideolohiya't iba 
pang gawaing pangkultura tulad ng pagsulong nila sa iba pang aspeto ng gawaing rebolusyonaryo sa kabila ng hirap ng 
buhay-at-kamatayang pakikibaka sa pagitan ng rebolusyon at kontrarebolusyon. 
 
Ang pag-usapan ang demokratikong rebolusyong pangkultura na nagtataguyod at lumilikha ng pambansa, syentipiko at 
pangmasang kultura ay pagpapatibay nga ng mabungang aktibismo ng mga proletaryong rebolusyonaryo sa pang-
ideolohiya't iba pang pangkulturang gawain. 
 
Pero ang mga progresibong liberal na demokrata ay nagbigay din ng makabuluhang kontribusyon sa paghahanda at 
pagsasagawa ng bagong demokratikong rebolusyong pangkultura. Mahusay ang paggunita nila sa rebolusyonaryong diwa 
ng 1896, paglahok sa pakikibakang anti-imperyalista at antipyudal, paglaban sa reaksyunaryong katangian ng 
dominanteng simbahan at pagtatanggol ng mga kalayaang sibil. 
 
Ang mga progresibong liberal na demokrata ay makakapagbigay ng mas malaking kontribusyon sa bawat pangunahing 
aspeto ng bagong demokratikong rebolusyon sa pamamagitan lamang ng pakikipagkaisa sa mga proletaryong 
rebolusyonaryo. Ang mga proletaryong rebolusyonaryo at progresibong liberal na demokrata ay kumikilala na kapag 
magkasama'y mananalo sila sa bagong demokratikong rebolusyon at makakalikha ng pambansa, syentipiko at 
pangmasang kultura. 
 
Sa tindi ng epekto ng bagong demokratikong rebolusyong pangkultura, na nakaimpluwensya sa maraming kabataang 
nakapag-aral, marami-raming propesor at iba pang propesyunal na nakakuha ng karagdagang pag-aaral sa eskwelahan 
sa US at reaksyunaryong eskwelahan dito, at kahit mga pari at madre ng dominanteng simbahan ay kumilala sa 
pangangailangan para sa pambansa, syentipiko at pangmasang kultura. 
 
Ang bagong demokratikong rebolusyong pangkultura ay lumilikha ng sarili nitong mga organisasyon at paraan at kasabay 
nito'y pumapasok at nakikibahagi sa mga institusyong pangkultura at mga proseso na dati'y ginamit para dominahan ang 
mamamayan. 
 
Ang Aspetong Pambansa 
 
Ang bagong demokratikong kultura ay may pambansang katangian. Itinataguyod nito, ipinagtatanggol at tinatangkilik ang 
pambansang soberanya at kasarinlan ng sambayanang Pilipino. Ipinagdiriwang nito ang rebolusyonaryong pakikibaka at 
mga natamo ng bansang Pilipinas. Binibigyang inspirasyon nito ang bansa para makamit ang mithiin at matamo ang mas 
malalaking tagumpay. 
 
Pinapawi ng bagong demokratikong kultura ang kolonyal na mentalidad at nilalabanan ang bawat pangkulturang 
agresyon ng US. Pinagyayaman nito ang patriyotismo, respeto sa sarili at pag-asa-sa-sarili ng bansa. Pero kahit kailan ay 
handa nitong matutunan at tanggapin ang mga bagay mula sa ibayong dagat na kapaki-pakinabang sa bansa. 
Pinangangalagaan nito at pinapahalagahan ang pambansang pamanang pangkultura mula pa noong panahong 
natuklasan ang mga ito. Hinahangad nitong matuto sa nakaraan para makapagsilbi sa kasalukuyan nang hindi napipinsala 
ang hinaharap. Itinataguyod nito ang paggamit ng pambansang wika bilang prinsipal na midyum ng upisyal na 
komunikasyon, edukasyon at impormasyon. Ito'y para mapabilis ang pagkakaunawaan ng buong bansa. Dapat magwakas 



ang pangingibabaw ng Ingles bagamat maaaring manatiling prinsipal na lenggwahe ito para sa pakikipag-ugnayan sa ibang 
bansa. 
 
Samantalang nagmamantini at nagpapaunlad ng modernong bansang estado, niyayakap, nirerespeto at itinataguyod ng 
bagong demokratikong kultura ang mga lokal na lenggwahe at kultura, laluna ang mga lenggwahe at kultura ng 
pambansang minorya na nagrerebelde dahil sa sobinismo at diskriminasyong Pilipino. Ang pagiging marami ng mga 
lenggwahe't kulturang ito ang nagpapayaman sa kulturang Pilipino. 
 
Dapat tapusin ang kontrol ng US sa patakaran sa edukasyon at kultura ng Pilipinas sa pamamagitan ng direktang upisyal 
at di upisyal na mga instrumento at hindi direktang instrumento tulad ng World Bank. Hindi dapat magresulta ang 
dayuhang ayuda na pang-edukasyon sa kontrol nito sa mga patakaran sa edukasyon, pagpupwesto ng mga istap, 
pagbibigay ng grant para sa iskolarsyip at pananaliksik, konstruksyon ng mga pasilidad, pagkuha ng mga materyales at 
nilalaman at produksyon ng teksbuk. 
 
Ang mga patakaran sa edukasyon, kurso ng pag-aaral at mga teksbuk (laluna sa syensyang panlipunan at humanities) ay 
dapat gawin ng mga Pilipinong guro lipos ng pambansang diwa at makabayang ideya ng bagong demokratikong kultura. 
Dapat hikayatin at bayaran nang sapat ang mga manunulat ng teksbuk. 
 
Kapag nakakapagpabulo'k ng isip, dapat pagbayarin ng malaking buwis o kaya'y ipagbawal ang lahat ng imported na 
materyales na pangkultura tulad ng mga pelikula, programa sa telebisyon, libro at babasahin at iba pang tulad nito pati 
na ang mga pangkulturang pagtatanghal na hindi nakakatulong sa pagsusulong ng kultura ng Pilipinas. 
 
Ang mga Pilipinong manunulat at artista at mga produksyong pangkultura ay dapat bigyan ng grant at iba pang insentib 
sa pamamagitan ng kanilang mga organisasyon at hindi dapat papagbayarin ng buwis. Dapat nilang ikabuhay ang gawaing 
pangkultura sa halip na umasa sa iba pang hanapbuhay. 
 
Wala kahit anong dayuhang entidad ang dapat magmay-ari ng anumang pangunahing midyum ng komunikasyon, 
edukasyon o impormasyon. Ipagbabawal ang propagandang pampulitika ng alinmang dayuhang entidad. Hihigpitan ang 
superbisyon at kontrol ng komersyal na anunsyo ng US at iba pang korporasyong transnasyunal. 
 
Ang Aspetong Syentipiko 
 
Ang bagong demokratikong kultura ay may aspetong syentipiko. Itinataguyod nito ang syentipikong pananaw ar 
metodolohiya. Nilalabanan nito ang maka-imperyalista at reaksyunaryong mga ideya ng pyudal na metapisika at 
suhetibismong burges. 
 
Pero Hindi ito nagsasayang ng panahon sa publiko sa mga debateng panteolohiya at pampilosopiya. Nirerespeto nito ang 
kalayaan sa kaisipan at paniniwala. Ar hinahangad nito ang nagkakaisang prente at praktikal na kooperasyon ng lahat ng 
syentipiko, inhinyero at teknolodyist para sa pang-industriya't lahatang-panig na pag-unlad ng inang bayan, diyalektikong 
materyalista man sila, empirisistang burges o mga naniniwala sa bathala. 
 
Itinataguyod ang syensya at teknolohiya sa malinaw na layuning paunlarin ang bayan sa industriya at ekonomya. Mabilis 
na palalawakin ang hanay ng mga syentipiko, inhinyero at iba pang teknolodyist. 
 
Mapanlikha at produktibong gagamitin ang kanilang kasanayang syentipiko at teknikal. Hindi malilimitahan ang kanilang 
prayoridad sa paghahangad ng mga pusisyon bilang tagapamahala sa bentahan o teknisyan na mababa ang ranggo sa 
dayuhang korporasyong transnasyunal dito at sa ibang bayan. Mamamahala sila sa mga saligang pagpoproseso at 
malawakang konstruksyon. 
 
Mabilis na palalawakin ang mga programa sa pag-aaral ng saligang syensya, inhinyeriya at modernong agrikukura. Ang 
mga guro at estudyante sa mga larangang ito ay bibigyan ng prayoridad at todo-todong suporta sa sweldo at pasilidad. 



Bibigyan sila ng pagkakataong matutunan ang pinakaangkop at pinakabagong pagsulong sa syensyang panteknolohiya sa 
ibang bayan sa pamamagitan ng mga programa sa palitan ng mga mag-aaral at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 
bagong kagamitan mula sa ibang bayan. 
 
Mangingibabaw sa syensyang panlipunan ang syentipikong pananaw at metodolohiya. Ang mga pag-aaral at pananaliksik 
sa syensyang panlipunan ay itutuon sa mga proseso ng pang-aapi't pagsasamantala sa mahabang panahon at sa mga 
nangyari kamakailan o nangyayari sa kasalukuyan, at mga pakikibaka ng mga inaapi't pinagsasamantalahan para 
mapalaya ang sarili. Ang punto'y hindi lamang para maunawaan o mabigyan ng kahulugan ang mga batas ng pagbabago 
sa lipunan, kundi mabago ang mga mapang-api't mapagsamantalang kalagayan sa lipunan. 
 
Ang mga social scientist ay dapat hikayating gawin ang kanilang pananaliksik sa hanay ng mamamayan, at huwag 
manaliksik sa laybrari lamang. Ito'y para matutunan nila kung paano mababago mismo ng mga tao ang kanilang sariling 
kalagayan para sa kanilang kapakinabangan nang walang presyur ng dogmatismo at syentismong burges at di 
makatwirang tunguhin ng pag-iisip at paniniwala sa hanay ng mamamayan. 
 
Sa humanities, bahagi ng syentipikong pananaw at metodolohiya na alamin at respetuhin ang lahat ng pangkulturang 
tagumpay ng nakaraan, ipreserba ang mga ito para sa kritisismo at pagpapayaman, at pagtibayin ang tradisyunal na mga 
pormang pangkultura para sa pagtataguyod ng rebolusyonaryong ideya at sentimyento. 
Dapat hikayatin ang panlipunang realismo, rebolusyonaryong romantisismo, panlipunang kritisismo at iba pang malusog 
na larangan ng kaisipan at mga usong estilo sa bagong mga likhang makasining at pangkultura at pangkritikong gawain. 
Dapat ikabuhay ng maraming artista ang kanilang artistikong propesyon sa pamamagitan ng kanilang sariling mga 
organisasyon at pangkulturang yunit na pamproduksyon. 
 
Ang kalusugan, isports, libangan at lahat ng iba pang programang pangkultura ay dapat maituon sa mental at pisikal na 
kagalingan at kalusugan ng mga tao para sa panlipunang rebolusyon at konstruksyon. 
 
Dapat patingkarin nang husto ang inisyatiba't pagkamapanlikha ng mga indibidwal at kolektibo sa loob at labas ng mga 
depinidong programa sa syensyang pangkalikasan, syensyang panlipunan at humanities na direktang kaugnay ng 
depinidong programa ng panlipunang rebolusyon at konstruksyon. 
 
Hindi mangingibang bayan ang mga propesyunal at teknisyan ng bayan kapag nasigurado at napalawak ng industriyal at 
lahatang-panig na pagsulong ng bayan ang mga oportunidad para sa kanilang kapakipakinabang na pagtatrabaho at 
pagkamapanlikha. 
 
Ang Aspetong Pangmasa 
 
Ang bagong demokratikong kultura ay may aspetong pangmasa. Pinaglilingkuran nito ang mamamayan, laluna ang 
masang anakpawis na manggagawa't magsasaka, sa kanilang lahatang-panig na rebolusyonaryong pakikibaka at 
produktibong gawain. 
 
Dapat matutong bumasa't sumulat ang mamamayan para maitaas nila ang kanilang kamulatan at pagiging epektibo sa 
rebolusyon at produksyon. Dapat palawakin ang sistemang eskwelahang publiko at dapat maging unibersal ang 
edukasyong panghayskul ng kabataan. Dapat ilunsad ang mga kampanyang papawi sa kamangmangan at dapat maging 
epektibo ang mga ito dahil kaugnay ng rebolusyon at produksyon. 
 
Habang tumataas ang antas ng pormal na edukasyon na natatamo ng mga tao, mas lumalaki ang kanilang tendensyang 
mahiwalay sa masang anakpawis. Para mapaglapit ang lumalaking agwat ng may mas mataas na pinag-aralan at may mas 
mababang pinag-aralan, dapat magkaroon ng puspusang pagtataguyod ng rebolusyonaryong diwa na nagbubuklod sa 
dalawa, at dapat magkaroon ng praktikal na programa ng pagdadala sa mamamayan ng direktang serbisyo ng mga 
nakapag-aral pati na ang mga programa na nagtataas sa antas ng edukasyon ng mamamayan na hindi nagkaroon ng 
oportunidad na mag-enrol sa mga pormal na eskwelahan. 



 
Ang print media at electronic media ay dapat gamitin para mabigyan ng kumpletong mga kurso sa pag-aaral ang mga di 
nakapag-aral pati na sa pagpapalaganap ng syentipiko't teknikal na kaalaman tungkol sa kasalukuyang mga usapin sa 
panlipunang rebolusyon at produksyon. 
 
Dapat itaguyod ang artistiko at iba pang pangkulturang likhang may mataas na pamantayan ng kagandahan at 
sumasalamin sa mga paghihirap, pakikibaka at tagumpay ng anakpawis. Gayundin, dapat paunlarin ang maraming artista 
at aktibistang pangkultura para makalikha sa abot ng makakaya nila, gamit ang tradisyunal at modernong mga porma. 
Dapat magkaroon ng mga kadreng pangkultura na lulubog sa masa at mangunguna sa gawaing pang-edukasyon at 
pangkultura sa hanay nila sa pamamagitan ng pang-edukasyon at pangkulturang organisasyon. 
 
Dapat magkaroon ng mga kadreng pangkultura na pwedeng ideploy mula mga sentro tungo sa pambansa hanggang 
munisipal na antas. At dapat ding magkaroon ng mga kadreng nagmula sa lokal na mga komunidad na nag-iisponsor ng 
kanilang mas mataas na antas na edukasyon at treyning para sa layuning maglingkod sa lokalidad sa loob ng isang 
depinidong panahon. 
 
Ang rebolusyonaryong oryentasyon ng edukasyon at kultura at ang diwa ng paglilingkod sa mamamayan ang mga 
motibasyon na makapagpapanatili dito sa Pilipinas sa mga may kasanayang propesyunal at teknikal. Hanggat ang mga 
motibasyong ito ay nakatimo sa mga nakapag-aral at mayroon silang disenteng kita, Hindi sila aalis sa bayan para lamang 
makakuha ng mas mataas na sweldo pero dumaranas ng sakit ng pagkadistyero. 
 
Sa proseso ng bagong demokratikong rebolusyon, lumilitaw ang mga kadreng pangkultura sa mga sentrong lunsod at 
lokal na mga komunidad sa kanayunan. Magtatagumpay ang bagong demokratikong rebolusyon dahil mahusay na 
ginagawa ng mga kadreng pangkulturang ito ang kanilang gawain, pinaparami ang kanilang hanay, at mahusay na 
pinaglilingkuran ang mamamayan. 


