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HINDI IPALILIWANAG DITO ANG PANTAYONG
PANANAW (PP) NI ANG BAGONG KASAYSAYAN
(BAKAS). Ang una ay laganap na simula pa nang nagsimula akong
magturo muli sa U.P. Departamento ng Kasaysayan sa pagbalik sa
Pilipinas noong 1968 at matatagpuan ang paglalahad nito nang
nakasulat, kapwa pro at kontra, halimbawa, sa Atoy Navarro et al,
Pantayong Pananaw: Ugat at Kabuluhan, 1997 at Bomen Guillermo,
Pook at Paninindigan: Kritika ng Pantayong Pananaw, 2009, na kapwa’y
tumutukoy sa Z. A. Salazar, “Pantayong Pananaw bilang
Diskursong Pangkabihasnan,” Nasa Bautista at Pe-Pua (mga pat),
Pilipinolohiya, Kasaysayan, Pilosopiya at Pananaliksik, 1991. Maraming
entry tungkol sa “Pantayong Pananaw” at BAKAS sa Internet.

Tungkol naman sa Kasaysayan ng
Kapilipinuhan: Bagong Balangkas, maidadownload
ito mula sa Internet. Natalakay na rin ito sa
mga “Seminar-Workshop” ng BAKAS, Inc.
nitong nakaraang mga taon (2012-2015). Ang
tungkol naman sa Unang Yugto ng Kasaysayan
ng Kapilipinuhan. PAMAYANAN, 500,000/
250,000 BK – 1588 MK, lalabas ito sa taong ito
ng 2015. Kung papayagan ng panahon at
nalalabing mga taon, regular na mailalathala
ang mga natitirang bahagi ng bagong
pagpapanahon ng ating kasaysayan.
Importante sa kasalukuyang papel ang 1989. Noong Marso 27 –
Abril 1 ginanap sa U.P. Diliman ang Unang Pambansang

Kumperensya sa Historiograpiyang Pilipino sa pagtataguyod ng
BAKAS (“Bahay-Saliksikan sa Kasaysayan” bilang aralang grupo),
LIKAS at U.P. Departamento ng Kasaysayan. Ang pabalat ng
Ulat ng kumperensyang yaon ay makikita sa sentro ng Pigura 1
[Islayd 6].
Apat na taon bago ang naturang
Kumperensya, nailathala na ang unang
publikasyon ng aralang grupong BAKAS, ang
aklat ni Nilo S. Ocampo, Katutubo, Muslim,
Kristyano: Palawan, 1621-1901 (Kolonya: 1985).
Si Dr. Ocampo ang pangalawang pangulo ng
Lipunang Pangkasaysayan (LIKAS) na itinatag
noong 1971 at muling binuo noong 1988 mula
sa pagkalansag nito noong Batas Militar. Mula

1989 naging mahigpit ang pagtutulungan ng LIKAS at BAKAS sa
pagsasagawa ng mga seminar, kumperensya, at iba pang aktibidad.
Laluna simula bandang 2000 at naglaho lamang bandang 2010.
Maraming aklat ang nailathala ng LIKAS sa pamamahala ni Atoy
Navarro.
Sa Kolonya (Alemanya) rin inilathala ng
BAKAS ang Kasaysayan ng Bulakan ni Dr. Jaime
Veneracion noong 1986. Si Dr. Veneracion
ang naging Co-convenor ni Dr. Salazar ng
Kumperensya noong 1989 at naging unang
Pangulo ng Asosasyon ng mga Dalubhasa at may
Hilig at Interes sa Kasaysayan (ADHIKA) na
siyang kinasapitan ng Kumperensya.

1988 na nang nailathala ng BAKAS ang
Pamathalaan: ang Pagbubukas ng Tipan ng Mahal
na Ina ni Dr. Consolacion Alaras sa Lunsod
Quezon.
Nabuksan
ng
aklat
ang
pangkasaysayang diskurso hinggil sa mga
samahang panrelihiyon sa Pilipinas, tulad ng
nabuksan din ng BAKAS sa wikang
P/filipino ang kapantasan hinggil sa
kasaysayang bayan o lokal sa kaso ng Bulakan
ni Dr. Veneracion; gayundin ang hinggil sa
mga etnolingguwistikong pamayanan sa kaso
ng Palawan ni Dr. Ocampo.
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Ang dapat mabatid ng
mga Tagalog

Ginabayan ang tatlong publikasyon ng diwa ng Pantayong
Pananaw (PP) na nabubuo na buhat pa noong bandang 1970 [cf.
Navarro et al, Pantayong Pananaw]. Ngunit ang pinamahalagang
ipinahihiwatig sa Pigura 1 ay pinagdiwang ng PP at BAKAS, kasama
ang U.P. Departamento ng Kasaysayan at LIKAS, noong 1989 ang
sentenaryo ng balak ni José Rizal na organisahin noong 1889 ang
isang pagtitipon ng mga “Pilipinista” (congrès de Philippinistes) sa Paris
upang hikayatin ang mga Europeong “dalubhasa” sa Filipinas na
buuin ang kapantasan hinggil dito, kasama ang mga “Filipinos” (“Indios
bravos”), na ang interes at hangarin ay patungo sa pagbubuo ng isang
nación filipina para sa mga nakatira sa kapuluan. Sa pangkalahatan,
hangarin lamang ito ng bahaging edukado o naliwanagan (ilustrados)
ng katutubong elit (principalia, mestizos at insulares).

Mangyari pa, may ibang ideya ng pagbubuklod ang mga
katutubong nanatili sa taal na kabihasnan ng Kapilipinuhan.
Gayumpaman, masasabing noong bandang 1889 ang kaisipan
kapwa ng elit at ng Bayan hinggil sa pagbabago sa kasaysayang
kolonyal ay tungo sa pagsanib sa nación española o tahasang
pagsasarili at kasarinlan.
Bago ang Enero 1892, ang petsa ng binalak noon na
pagpapahayag ng pagtiwalag sa Espanya, ay naorganisa na ang
KKK. Ibig sabihin, malamang ang buong taon pa ng 1891 ay
inilaan sa pag-oorganisa. Pagsapit ng 1892 magiging mas malinaw
ang magkaibang direksyong nais tahakin ng elit at Bayan –
pagkakaiba na makikita sa layunin ng La Liga Filipina ni Rizal at

ng Katipunan ni Bonifacio. Magkaiba rin ang pananaw
pangkasaysayan ng bawat isa.: pangkaming pananaw ang sa
Propaganda na ang nais lamang ay magkaroon ng papel sa
sistemang kolonyal kung saan bahagi na sila ng kabuuan ng
kaKastilaan; habang may pantayong pananaw ang kaisipan ng
KKK na ang adhikain ay buuin si Inang Bayan batay sa sariling
wika at kalinangan. Masasabing sukdulang baytang ng mga
nakaraang paghihimagsik ang KKK na klarong susundan ng isang
pambansang Himagsikan para sa isang kabuuang sosyo-pulitikal at
kultural na tatawaging “Katagalugan” sa halip na “Filipinas.”

Samakatuwid, nandoon na noon pang 1889 ang
pagkakahating pangkalinangan sa pagitan ng nación (elit) at ng
Bayan nina Bonifacio. 1989 ang siyang naghihiwalay sa panahon
ng mahigpit na dominasyon ng Pangkaming Pananaw (PKm) sa
historiograpiya at sa unti-unting pagkalansag nito mula 1970,
isang proseso kung saan ang 2000 ang simula ng mas matinding
paglaganap ng PP at BAKAS. Sagisag ng baytang na ito hanggang
2011 ang: Kababaihan sa Kasaysayan at Kalinangan nina Mary
Dorothy dL Jose at Atoy Navarro na inilathala noong 2010;

gayundin ang SALIKSIK. Gabay sa Pananaliksik sa Agham
Panlipuna, Panitikan, at Sining nina Atoy M. Navarro, Will P.
Ortiz, at Mary Jane B. Rodriquez-Tatel. Nilimbag itong huli noong
2011. ang dalawa ngayong taon. Dalawa sa tatlong may-akda
ng Saliksik ay kasapi ng BAKAS, bagay na nagpapalawak ng
saklaw ng PP at BAKAS sa agham panlipunan, at sa panitikan
at sining na rin. Ang libro namang inedit nina Jose at Navarro,
kapwa kasapi ng BAKAS, ay kumakaharap sa modernong tema
ng peminismo sa pagkapaloob nito sa kasaysayan at
kalinangan. Mangyari pa, nasa wikang sarili ang dalawang aklat.

May tatlong bahagi ang katawan ng panayam: 1) Ang
Pagkabuo ng Bagong Kasaysayan, 1889–1989; 2) Ang
Paglaganap ng Bagong Kasaysayan: Suliranin at
Nagbabadyang Tagumpay, 1989 –2011; at Pagyabong ng
Talastasan sa Bagong Kasaysayan, 2011-2015.

I. Ang Pagkabuo ng
Bagong Kasaysayan, 1889-1989
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A. PANAHONG 1889–1970:
1) Pangkaming Pananaw sa Wikang Kastila
(1889-1909)
Ang Tatluhang Pananaw hinggil sa Kasaysayan ng
Kapilipinuhan nina Rizal (Propaganda) ang magiging pananaw
pang-estado at panlipunan bilang resulta ng kudeta ng Tejeros
(22 Marso 1897) nina Aguinaldo at pakikipagsabwatan ng elit sa
mga bagong kolonisador (rehimeng Amerikano) simula 1901.
Sa pagkasantabi sa orihinal na Katipunan at sa kaisipan nito,
namayagpag ang kaisipan ng nación ng Propaganda. Magyari pa,
nagpatuloy ang direksyon at kaisipang KKK (cf. Sakay at iba
pa) ngunit naging “tagalabas” ang tagataguyod nito.

Makikita sa islayd 15 ang pagbubuod ng mga ideya nina
Del Pilar, Lopez Jaena at Rizal. Ang una lang ang nagbanggit
ng “pacto de sangre” na, para sa kanya, ay isang kasunduang
panlipunan sa sentido ng contrat social nina Rousseau ng Les
Lumières (Kaliwanagan) na Pranses. Ni si Del Pilar ni si LopezJaena ay lubos ang tiwala sa sariling kabihasnan ng mga Pilino
sa pagdatal ng Kastila. Si Rizal lamang sa tatlo ang naniniwala
sa dating kabihasnang Pilipino na batay sa sariling kakayanan.
Hindi ipinahayag ng tatlo ang kani-kanyang tatluhang pananaw
sa iisang sulatin.

2) Pangkaming Pananaw sa
Wikang Kastila-Ingles (1891-1970)
Makikita sa islayd 19-20 ang balangkas ng kasaysayan ng
Filipinas ayon kay Rizal. Nakakabit ito sa pagpasok ng Kastila
sa kapuluan. Ipinakikita nito kung papaano magiging probinsya
ng Espanya ang Filipinas. Gayunman, may pangkalinangang
buod din ang balangkas (lingguwistika, aghamtao, atbp.);
bagamat wala ritong tatluhang pananaw – i.e., tanggap ni Rizal
(at ng mga propagandista) noong 1889 ang pagiging isang
lalawigan ng Espanya, na siya namang ninanais nila.

Tanggap nila ang pangalang Filipinas (i.e. ang mga isla ni Felipe
Segundo ng Espanya) kaya nga’t inaangkin nila ang
katawagang “Filipinos” kahimat pabiro nilang tinawag ang sarili
noong 1889 sa Paris na “Indios Bravos”. Ikumpara ito sa
kaisipan ng KKK kung saan ang pangalan ng kapuluan ay
“Katagalugan”. At klaro kina Bonifacio na may tatlong epoka
ang kasaysayan ng Katagalugan: panahon ng liwanag at
kaginhawahan; panahon ng karimlan at kadahupan; at
panahon ng bagong liwanag at ginhawa.

3) Pamamayagpag ng Pangkaming Pananaw,
1909 – 1970 sa Wikang Ingles [Mga Larawan]
a)

b)

k)

d)

4) Pamamayagpag ng Pangkaming
Pananaw, 1909 – 1970 sa
Wikang Ingles [Paliwanag]
Ang mga pabalat ng aklat sa islayd 21-24 ay nagpapakita
sa: 1) Pagpasok ng PkmP sa Akademya sa pamamagitan Austin
Craig; at 2) sa iba’t ibang anyo ng Pkm: maka-Kastila (Arcilla),
maka-Simbahang Katoliko (Zaide), nasyonalistang burgis
(Agoncillo), nasyonalistang progresibo (Constantino), komunista
(Amado Guerrero), atbp. Bahagyang sinasagot nito ang
katanungan sa likod ng pabalat sa Ulat ng Unang Pambansang
Kumperensya sa Historiograpiyang Pilipino noong 1989. Pagtutulungan
ng Amerikanong si Beyer at Pilipinong si De Veyra ang

Philippine Saga na nagpasok ng “prehistorya” (at ng teorya ng
“mga alon ng migrasyon mulang timog”, ang kabaliktaran ng
kasalukuyang kaalaman) sa kasaysang Filipino (Philippine).
Nakipagtulungan din si Craig sa isang Filipino (si Matias Perez)
sa isang librong pambata, ang School-Days of Jose Rizal (Islayd 21).
Sinulat niya noong 1918 ang Rizal’s Own Story of his Life. Sa Islayd
22 makikita ang larawan ng libro ni Eufronio Alip, Rizal, the
Educator (1957). Bago rito, noong 1933, tumulong din si Camilo
Osias sa libro niyang Rizal and regaining our Eden lost na inilathala pa
sa Washington.

B. Panahong 1891-1970:
Pantayong Pananaw sa Wikang Tagalog
Inilahad ni Gat Andres Bonifacio ay malinaw itong
inilahad sa kanyang “Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog” (cf.
infra, islayd 27-30). Sa iba’t ibang sulatin matatagpuan ang mga
elemento ng tatluhang pananaw nina Rizal, Lopez-Jaena at Del
Pilar. Pangkami ang kanilang pananaw dahil nakatuon sila sa
kolonyal na kapangyarihan, kinakausap nila ang mga Kastila,
hindi ang kanilang kapwa-“Filipino” (i.e., ang ibang mga Indios).
Malinaw ito dahil sa Kastila sila nagsusulat at nakikipag-usap sa
isa’t isa at sa Kastila. Nakapaloob sila, ipinapaloob nila ang sarili,
sa diskursong kolonyal.

Hindi ganito si Bonifacio. Nakikipag-usap
siya sa kapwa niya mga Tagalog sa wika nila
kung saan ay nagkakaintidihan ang lahat.
Mangyari pa, ang ginagamit niyang mga
konsepto ay bahagi ng kalinangang sarili.
Kung kaya’t halimbawa alam nila kung ano
ang ibig sabihin ng “sandugo”. Pagtanggap
ito ng tagalabas sa loob ng komunidad;
hindi ito kasunduang panlipunan sa sentido
ng Kaliwanagan.

Bago Enero
1892, Pagtatag
ng KATIPUNAN

Pinagcasundoan
Caming nag
Alang-alang sa manga buctot at
capusongang gaua na nanga tatala sa
nangungunang casaysayan, manga
cadahilanang inahihiualay sa... nitong
Sangcapuloan.
Yamang ang unang majalaga at
pinuputungan ng masaganang carangalan
at capurijan sa alin mang maningning na
Kajarian ay ang majal na catungculan na
mag tangol sa caniyang bayan, mag paca
jirap sa icaguiguinjaua nito, gugulin ang
dugo sampo nang bujay sa icararangal ng
caniyang bayan, manga capatid at anac,
upang juag sacupin, lupiguin at apijin ng
ibang cajarian.

Yamang ang tauo ay pinag calooban ng P.D. nang ganap na caramdaman.
Yamang jindi ipinag iniuutos nang Maykap.l na ang isa niyang linalang ay
lumupig at yumurac sa capua, lalo na cung ito ay jindi nagbibigay dajilan.
Yamang jindi gauang calilojan ang mag tangol at umibig sa caniyang bayan
lalo na cung iniinis at inaalipin ng namumuno sa caniya, gaya nang manga
casalucuyang nagyayare.
Yamang ang isang bayan, capag pinagpupunoan nang laban sa caniyang
manga intereses, cailangan, at mga tunay o tapat na jangad, ay mairo,-ong
catoirang ijapay ang namumuno na may ganoong asal, at cung dumating ang
ganitong janga, ay jindi pag laban o calilojan, cung di pag balicuas sa ningas
nang jirap, na pinag susucbajan sa caniya sa isang salita ay pag tatangol sa
matapat na catoiran.
Yamang tatlong daang taong majiguit ang linalacaran nitong calunoslunos
na bayang tagalog sa ilalim nang capangyarijan nang manga Kastila ay nag
cacaloob ng malaquing cababaan at bulag na pag sunod, baga man inaalagaan
sa boong caalipinan, quinacaladcad at inalulubog sa ilalim nang malauac na
hirap, iniinis na di ibig pajingajin, at bagcos dinadangunan ng mabibigad na
patao, upanding huag ng lumitao mag pacailan pa man.

Yamang hualang inaasal at guinagaua ang Kzstnja cung di sugatan at
salautain ang puso ng lalong matajimic, mati,isin at may tapat na pag ibig
sa canila.
Yamang pinag pipilitang malaglag sa tangcay at malanta ang lupang ito
na di ibig sibulan caunti mang dacta na icabubujay, ano pat (huluin nang
matalinong isip ang mga talinjagang ito) ang nacacatulad nitong culang
palad na lupa ay isang catauan na bagamat uala nang tumatayo cun di ang
balancas na majinang manga buto ay quinucutcot pa ito, nang matapos
sipsipin ang caniyang manga laman upang juag nang mabujay na baca ipag
giganti ang tiniti,is na kaapijan.
Yamang, nang unang silay lumiligao, upanding tumuntong sa manga
Capuloang ito, ay pinangcoang majicpit ang caniyang mga inanac, na
tatauaging capatid at ipag tatangol sa ano mang manga Capanganiban
tuloy bibijisin sa cajubaran, at jindi aasalin ang manga nanga sabe na sa
itaas, datapoa,i, jindi tinutupad ang ganoong pinagcasundoan.
Yamang mag bujat nang una, ang E.... sa caniyang pag samsam at pag
cacalat ng caniyang capangyarijan sa boong Capuloang ito, jindi gumugol
ng malaquing pujunan, maguing pagod, dugo o bujay man, pagcat, ang

manga Campon niyaon ay sinalubong ng malaquing capacumbabaan at
tinangap nang boong pag irog, ayon sa canilang magandang pangaco at
pag asang aarinig Anac at Capatid ang boong tagarito, na di lulupiguin at
pag lililicjan sa manga pinag casundoan.
Yamang ang E.... ay nag tubo na at nag camal nang hindi cacaunting
cayamanan sa caniyang pag jauac at pag lupig sa mga Capuloang ito.
Yamang jindi natatala sa alin mang Catoiran na ang sino man ay
macapag jauac at cumamcam ng jindi niya lupa o pag aare, ay caming may
areng tunay at tubo sa lupang ito na linupig at quinamcam may tunay na
catoiran, huag na ang maningil nang pautang dajil sa manga gauang yaon,
cun di na lamang jingin na isarile sa amin ang boong Capangyarijan sa
manga Capuloang ito, bucod pa sa cami ay jindi nag cacailangan na
pangjimasucan at pamunoan nang taga ibang lupa, cun ang guinagaua,
gaya ngayon, ay pauang pag inis, pag lait, pag api, pag iring at pag patay.
Alinsunod sa lajat nang manga gauang capusongan, na nasasaysay sa
una, cung damdamin ang matinding sugat na sa puso namin ay binucsan ng
manga gauang yaon at cung noynoin ang manga catoirang nanga talata,

caming nag tibay sa ibaba nitong casulatan ay nagca isang loob at panucala
na bunutin sa gayong caalipinan, cadustaan, caapijan at iba pang
maraming calabisan na tinitiis nitong Sangcapuloan na quinamcam at
linupig nang ualang aua, matacao at dayucdoc na nag papangap Jalimao.
Upanding camtan namin ang mabuting janga nanga majicpit at
mabigat na panucala, catungculang baga mat malaqui sa taglay naming
lacas ay aming gaganapin mag bujat ngayon ay cami ay nag sasacdal sa
mataas na Jocoman ng Maycapal at jumijinging tulungan nang caniyang
daquilang lacas at capangyarijan, tuloy cami ay sumusucob at na
pasasaclolo sa matapat na catoiran.
Sa pag ganap nang aming manga ipinangusap at pinagcasundoan ay
nanumpa cami sa jarap nitong cagalang galang na Cataast... Catipunan, sa
caniya, dajil sa aming bayan, sa caniyang manga sugat na aming
dinaramdan, sa caniyang icaguiguinjaua at sa cami ay nag aasal majal na
ipag tatangol at gagauing mapilit ano mang mangyare na siya ay mag sarili
at majiualay at di namin papayagang malupig pang muli nang nag jajauac

ngayon at nang iba pang Cajarian na mangajas lumupig, at sa ganitong banal
na jangad, ay aming isinasagot, sa pag ganap, ang aming catauan, bujay at
manga cayamanang jinajauacan at jajauacan pa.
Sumusumpa din naman cami na aming gaganapin at ipagaganap ang mga
cautusang sa juli ay inilagda at pinag caisajan nang manga guinoo na naga
jajarap sa Cataastaasang Catipunang ito, na aming iguinagalang at
ipinagdidiuang sa .......ica........ ng Enero isang libo ualong daan at
siyam na puo at dalaua.

1889 – 1970
Ang Dapat Mabatid ng mga Tagalog
ITONG Katagalugan, na pinamamahalaan noong unang panahon ng
ating tunay na mga kababayan, noong hindi pa tumutuntong sa mga
lupaing ito ang mga Kastila, ay nabuhay sa lubos na kasaganaan at
kaginhawaaan. Kasundo niya ang mga kapitbayan at lalung-lalo na
ang mga taga-Hapon, sila ay kabilihan at kapalitan ng mga kalakal,
malabis ang pagyabong ng lahat ng pinagkakakitaan, kayat dahil
dito'y mayaman ang kaasalan ng lahat. Bata't matanda at sampung
mga babae ay marunong bumasa at sumulat ng talagang pagsulat
nating mga Tagalog.

Dumating ang mga Kastila at dumulog na nakikipagkaibigan. Sa
mabuti nilang hikayat na diumano, tayo'y aakayin sa lalong
kagalingan, at lalong imumulat ang ating kaisipan, ang nasabing
nagsipamahala ay nangyaring nalamuyot sa tamis ng kanilang dila sa
paghibo. Gayunman, sila'y ipinailalim sa taal na kaugalian ng mga
Tagalog na sinasaksihan at pinapagtibay ang kanilang pinagkayarian
sa pamamagitan ng isang panunumpa na kukumuha ng kaunting
dugo sa kani-kanilang mga ugat, at yao'y inihalo't ininom nilang
kapwa, tanda ng tunay at lubos na pagtatapat na hindi magtataksil sa
pinagkayarian. Ito'y siyang tinatawag na Sandugo(1) ng Haring
Sikatuna at ni Legaspi na pinakakinatawan ng hari sa Espanya.(2)

Buhat nang ito'y mangyari ay bumibilang na ngayon sa tatlong dantaong
mahigit na ang lahi ni Legaspi ay ating binubuhay sa lubos na
kasaganaan; ating pinagtatamasa at binubusog, kahit abutin natin ang
kasalatan at kadayukdukan. Ginugugol natin ang yaman, dugo at
sampu ng buhay sa pagtatanggol sa kanila; kinakahamok natin sampu
ng tunay na mga kababayan na ayaw pumayag na sa kanila ay
pasakop, at gayon din naman nakipagbaka tayo sa mga Insik at mga
Olandes na nagbalak na umagaw sa kanila nitong Katagalugan.
Ngayon, sa lahat ng ito, ano ang sa mga ginawa nating paggugugol ang
nakikitang kaginhawahang ibinigay sa ating Bayan? Ano ang nakikita
nating pagtupad sa kanilang kapangakuan na siyang naging dahilan ng
ating paggugugol? Wala kundi pawang kataksilan ang ganti sa ating
mga pagpapala. At ang mga pagtupad sa kanilang ipinangakong tayo

ay lalong gigisingin sa kagalingan? Bagkus tayo'y binulag, inihawa tayo
sa kanilang hamak na asal, pinilit na sinira ang mahal at magandang
ugali ng ating Bayan. Iminulat tayo sa isang maling pagsampalataya at
isinadlak sa lubak ng kasamaan ang kapurihan ng ating Bayan.
At kung tayo'y mangahas humingi ng kahit gabahid na lingap, ang
nagiging kasagutan ay ang tayo'y itapon at ilayo sa piling ng ating
minamahal na mga anak, asawa at matandang magulang. Ang bawat
isang himutok na pumulas sa ating dibdib ay itinuturing na isang
malaking pagkakasala at karakarakang nilalapatan ng malahayop na
kabangisan.
Ngayon, wala nang maituturing na kapanatagan sa ating pamamayan.
Ngayon, lagi nang ginagambala ang ating katahimikan ng
umaalingawngaw na daing at pananambitan, buntong- hininga at

hinagpis ng makapal na ulila, balo't mga magulang ng mga
kababayang ipinanganyaya (3) ng mga manlulupig na Kastila.
Ngayon, tayo'y malulunod na sa nagbabahang luha ng Ina sa nakitil na
buhay ng anak, sa pananangis ng sanggol na pinangulila ng kalupitan,
na ang bawat patak ay katulad ng isang kumukulong tingga na
sumasalang sa mahapding sugat ng ating pusong nagdaramdam.
Ngayon, lalo't lalo tayong nabibilibiran ng tanikalang nakalalait sa
bawat lalaking may iniingatang kapurihan.
Ano ang nararapat nating gawin?
Ang araw ng katwiran na sumisikat sa Silanganan ay malinaw na
itinuturo sa ating mga matang malaong nabulagan ang landas na dapat

nating tunguhin. Ang liwanag niya'y tanglaw sa ating mga mata upang
makita natin ang mga kukong nag-akma ng kamatayang alay sa atin ng
mga ganid na asal.
Itinuturo ng katwiran na wala tayong iba pang maaantay kundi lalo't
lalong kahirapan, lalo't lalong kataksilan, lalo't lalong kaalipustaan, at
lalo't lalong kaalipinan.
Itinuturo ng katwiran na huwag nating sayangin ang panahon sa pagasa sa ipinangakong kaginhawahan na hindi darating at hindi
mangyayari.
Itinuturo ng katwiran na tayo'y umasa sa ating sarili at huwag antayin
sa iba ang ating kabuhayan.

Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang-loob, magkaisang-isip at
akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing
kasamaan sa ating Bayan.
Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan.
Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling
pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan.
Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga
mahal at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na
bumubulag sa ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala
ng mga Tagalog ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan. Araw

na itong dapat kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutuntong
tayo at nabibingit sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay
inuumang ng mga kaaway.
Kaya, O mga kababayan! Ating idilat ang nabulag na kaisipan, at
kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na
pag-asa na magtagumpay sa minimithing kaginhawahan ng bayang
tinubuan.
Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang-loob, magkaisang-isip at
akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing
kasamaan sa ating Bayan.

Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan.
Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling
pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan.
Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal
at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa
ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog
ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat
kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutuntong tayo at nabibingit
sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga
kaaway.

Kaya, O mga kababayan! Ating idilat ang nabulag na kaisipan, at
kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pagasa na magtagumpay sa minimithing kaginhawahan ng bayang
tinubuan.
Itinuturo ng katwiran na tayo'y magkaisang-loob, magkaisang-isip at
akala, at tayo'y magkalakas na maihanap ng lunas ang naghaharing
kasamaan sa ating Bayan.
Panahon na ngayong dapat na lumitaw ang liwanag ng katotohanan.
Panahon nang dapat nating ipakilala na tayo'y may sariling
pagdaramdam, may puri, may hiya at pagdadamayan.

Ngayon, panahon nang dapat simulan ang pagsisiwalat ng mga mahal
at dakilang aral na magwawasak sa masinsing tabing na bumubulag sa
ating kaisipan. Panahon na ngayong dapat makilala ng mga Tagalog
ang pinagmulan ng kanilang mga kahirapan. Araw na itong dapat
kilalanin na sa bawat hakbang natin ay tumutuntong tayo at nabibingit
sa malalim na hukay ng kamatayan na sa atin ay inuumang ng mga
kaaway.
Kaya, O mga kababayan! Ating idilat ang nabulag na kaisipan, at
kusang igugol sa kagalingan ang ating lakas sa tunay at lubos na pagasa na magtagumpay sa minimithing kaginhawahan ng bayang
tinubuan.

Litrato ng Bonifacio “Ang Dapat Mabatid,” Hermenegildo Cruz, Kartilyang Makabayan, sulatin mula sa Iglesia
Independiente, sulatin ni Felix Manalo, tungkol sa Partido Komunistang Pilipino, sulatin ng mga kolorum, leyenda ng
mga sekta sa Banahaw. Dalawang islayd maximum

K. Ang Hugpungan ng PP ng KKK
at PP ng Akademya
Di tulad ng pananaw ng Propaganda ang pantayong
pananaw nina Bonifacio ay hindi makapasok sa Akademnya
hanggang 1970 nang nagsimulang madalumat ang PP at
mabuo ang BAKAS.
-- Ang kilusan sa paggamit ng Pilipino sa edukasyon
bandang 1968-69 na maibabatay sa muling pagkabuhay ng
nasyonalismo bandang 1965. Lahat ng ito ay nagkaanyo ng
pagbabalik sa kaisipan ng KKK. Ngunit ang akademikong
pagsasakasaysayan nito sa wikang Pilipino ay masisimulan
lamang ng PP bandang 1970.

Pilipino ay masisimulan lamang ng PP bandang 1970.
Masasabing ang unang nakasulat na tumutukoy sa PP ay ang
artikulo sa General Education Journal. Bilang 19-20 (1970-71) na:
“Ang Pagtuturo ng Kasaysayan” saan
nababanggit ang “tayo” at “kami” bilang
kontrastibong konsepto na may implisitong pananaw pandaigdig at panlipunan
– i.e., “pantayo” at “pangkami.” Sumunod
ang papel sa Ang Kasaysayan: Diwa at Lawak (1974) na pinamagatang “Ang Pagsasakasaysayang Pilipino ng Nakaraang Prehispaniko” na naging batayan ng

ng “special project” Tadhana na nag-sulat
ng Tadhana: The History of the Filipino People
ni Marcos. Ito ang sagot sa isang tanong
sa pabalat ng Ulat ng Pambansang
Kumperensya ng 1989.
Enero 1980: nakabalik si Dr. Salazar
sa U.P. 1981: nailathala ang Kabihasnang
Asyano: Isang Pangkasay-sayang Introduksyon.
1983: nabuo ang Bahay Saliksikan sa
Kasaysayan. 1985-88: mga libro nitong
Palawan, Bulakan, at Pamathalaan (cf.
supra).

Ang berdeng libro ay Ang P/filipino sa Agham Panlipunan,
kaulatán ng Kolokyum sa Paggamit ng Wikang Pambansa sa
Agham Panlipunan at Pilosopiya na ginanap noong ika-9 ng
Pebrero 1989, isang buwan bago ang Unang Kumperensya sa
Historiograpiya. Noong Setyembre lumabas din sa Philippine
Currents (IV:9: pah. 17-20) ang “Pantayong Pananaw: Isang
Paliwanag. Ang Unang Kumperensya sa Historiogra-piyang
Pilipino; samakatuwid resulta ito ng lahat ng pagsisikap mula
1970. Batayan ng Tadhana ang balangkas sa islayd 34 na mula sa
Kasaysayan: Diwa at Lawak (islayd 33).

Ulat ng Unang

Pambansang
Kumperensya sa
Historiograpiyang
Pilipino 1989

Naanalisa

ng

Unang Kumperensya sa Historio-

grapiyang Pilipino ang kalagayan ng disiplina noong 1989,
bukod sa pag-uugnay nito sa kumperensyang binalak nina Rizal
noong 1889 (congrès des Philippinistes) kung kailan mapagsisimula
ang pormal na paglitaw ng kamalayang pangkasaysayan ng
Kapilipinuhan (cf. balangkas ni Rizal, islayd 19-20).
Iyan ang unang resulta ng Kumperensya. Ang pangalawa
ay ang pagkilala ng mga delegado sa Pantayong Pananaw (PP)
bilang teoryang gabay sa pagsusuri sa Kasaysayan. Dulot nito,
napagpasiyahan ng mga delegado na buuin ang isang asosasyong
pangkasaysayan “para sa pagtataguyod ng Bagong
Historiograpiya”. Ganito ang nakasaad sa

Resolusyon ng Pambansang Kumperensya ng 1989:

Mahahati sa dalawang bahagi ang kasaysayan ng BAKASBagong Historiograpiya kaugnay ng nabuong ADHIKA. Ang
una ay hanggang 2000 kung kailan nailathala ng BAKAS ang salin
ni Dr. Salazar mula sa Aleman ng Manifesto ng Partido Komunista
nina Karl Marx at Friederich Engels at ang tinipon ni Prop.
Carmen V. Peñalosa ng Ilang Babasahin sa Pantayong Pananaw

(cf. sa itaas ng Manifesto, Pigura 3) bilang reaksyon sa pagtatangka ng
isang naging presidente ng Adhika noong 1999 na angkinin ang Bagong
Kasaysayan at Histo-riograpiyang Pilipino sa pamamagitan ng simpleng
pagtawag ditong “Kasaysayang Bayan”, na matagal nang kata-wagan ng
BAKAS kapwa sa kasaysayang “lokal” at ng mga pamayanang
etnolingguwistiko, at gayundin sa kasaysayang pambansa.
Ang pangalawang bahagi naman ay tumukoy sa piryod mula 2000
hanggang 2011, ang taon ng Ika-9 na Seminar-Workshop ng BAKAS,
Inc. [Pigura 3, litrato sa gitna] at ng pagkalathala ng aklat ni Dr. Portia
Reyes, Panahon at Pagsasalaysay ni Pedro Paterno [Pigura 3, kanan sa
gitna]. Isang taon bago nito noong 2010, inilathala ang Salazar et al,
ASYA: Kasaysayan at Kabihasnan [Pigura 3, kanan sa itaas]. Kung sa
unang piryod masasabing banayad ang progreso kapwa ng Adhika at
BAKAS dahil halos pareho ang kasapian ng dalawa, sa pangalawang
piryod nagkaroon ng kalituhan hinggil dito.

Sa unang piryod ayon kay Atoy Navarro (Apendise 1),
nakapaglathala ang Adhika ng pitong (7) lathalain, isang isyu ng
Jornal, at isa ring “okasyonal na papel” bukod sa apat (4) na
“balitaang Adhika” (tatlo ang sa sumunod na piryod). Mangyari
pa, tulad ng LIKAS, nagkaroon din ng taunang kumperensya ang
Adhika, kasama ang mga tagapagsalita mulang BAKAS.
Sa panig naman ng BAKAS, ayon din kay Prop. Navarro
(Apendise 2), nagkaroon ito ng labingwalong (18) publikasyon
hanggang 2000. Kasama rito ang nabanggit nang Manifesto (2000)
at Malayan Connection (1998), gayundin ang nailathala rin noong
2000 na Ang Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino: Kalikasan,
Kaparaanan, Pagsasakasaysayan ni Atoy Navarro.

Pigura III
Paglaganap ng Bagong Kasaysayan:
Suliranin at Nagbabadyang Tagumpay,
1989-2011
2010

1989

2000

2011

2011

Sa pangalawang yugto (2000–2011) tatlong penomeno ang
mapupuna. Una, tila bumabalik na ang ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
sa kaisipang PP yayamang di na kadalasang nababanggit ang
“Kasaysayang Bayan” ng isang taga-ADHIKA at ang nakaraang
pangulo ng ADHIKA ay hindi na tumatanggap ng mga papel sa
Ingles sa mga kumperensya ng organisasyon. Pangalawa,
lumalawak na ang aralang grupong BAKAS habang nagiging malinaw
ang pakikipag-ugnay nito sa BAKAS, Inc. na binuo noong 2003
upang mapalaganap ang kaalaman at karunungang pangkasasaysayan
sa mga guro, higit sa lahat sa elementarya at hayskul. Pangatlo, ang
mga kasapi ng BAKAS aralang grupo ay nagiging bahagi ng iba’t
ibang kolehiyo at unibersidad, dito at sa ibayong dagat,

sa kabila ng mga kaso ng pang-aapi; marami rin ang nagtapos na
ng PhD. o kasalukuyang nagdodoktorado sa piryod hanggang
2011.
Nakapaglalathala pa rin ang samahan, bagamat mas
madalang ang publikasyon, malamang dahil nagiging mas
pihikan ang pamatnugutan. Halimbawa, dalawang taon nang
nakasalang noon ang halos 500ng pahinang aklat tungkol sa
Inskripsyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna na mailulunsad lamang
sa sumusunod na piryod. Gayumpaman, nakasalang ang ilang
monograf noon sa BAKAS Seminar-Workshop 2011 sa Ortigas
Library Foundation (Pasig City) at nakuha ring ilunsad ang

ang aklat ni Dr. Ocampo tungkol sa pananampalataya kay Rizal
bilang Kristong Pilipino, katangiang napansin kahit ng
pilosopong si Miguel de Unamuno.
Inilunsad din ang bagong bahay-dagitab ng BAKAS na
pamamahalaan
ni
G.
Jaime
F.
Tiongson
sa
www.bagongkasaysayan.org. Mas komprehensibo at teki ito
kaysa marami nang mayroon ang BAKAS noon (cf. talastasang
bakas, bagongkasaysayan.multiply.com, sayt ni a.n.b. zas;
gayundin ang mga sayt ni Prop. Michael Charleston “Xiao” Chua
at ng iba pang miyembro katulad ni Atoy Navarro na may
kumpletong listahan ng mga publikasyon ng BAKAS. Marami na
rin ang nakikipag-ugnay sa Internet, sa pribado man o bilang
samahan siyentipiko, sa facebook, sa paraang mas seryoso.

Masasabi na naging katangian ng dekada 2000-2011 ang
“kasaysayan ng kalinangan” at “kalinangan sa kasaysayan.”
Binubuod nito ang ilang nangyari sa dekada:
1. Importante sa pagpapalaganap ng ganitong kaisipan,
bukod sa pagiging reaksyon sa pansamantalang alyenasyon ng
Adhika, Inc., ang pagkatayo nina Dr. Carmen V. Peñalosa kasama
nina Bb. Rosana Diwa, Maryrose Peñalosa, Shalle Dabuan at iba
pang mga guro ng BEU mulang PNU ng BAKAS, INC. na nitong
nakaraang apat na taon ay lumalakas bilang organisasyon na
tagapagsulong ng PP at ng Bagong Kasaysayan at Bagong
Historiograpiyang Pilipino sa pamamagitan ng pag-aanyaya sa mga
tagapagtaguyod nito na ilahad ang resulta ng kani-kanilang mga

pananaliksik
sa
taunang
seminar-workshop,
gawaing
pinakikinabangan naman ng mga guro sa hayskul at elementarya,
pati na rin ng mula sa unibersidad at akademya. Ang pagkaabala sa
BAKAS, INC. sa pagsasagawa ng mga seminar na sarili (at mga
libot-panayam) at sa pakikipag-ugnay-tulungan
sa LIKAS para sa mga Sampaksaang pangmag-aaral ay ilan sa mga dahilan kung bakit
bumaba ang bilang ng mga lathalain ng
BAKAS, INC.
2. Kasunod ng Kasaysayan: Diwa
at Lawak (1974), ang Kasaysayan sa Wikang Filipino: Kalikasan, Kaparaanan, Pag-

sasakasaysayan (2000) ni Atoy Navarro ay angkop bilang panimula
ng dekada sa larangan ng metodolohiya sa kasaysayan kumpara sa
SALIKSIK. Gabay sa Pananaliksik sa Agham Panlipunan, Panitikan,
at Sining (2011) na “nagtatapos” sa dekada. Kasamang may-akda
sina Atoy Navarro at Mary Jane Rodriguez-Tatel ng librong ito na
nagdadala ng PP sa agham panlipunan at sa pag-aaral ng panitikan
at sining. Noong 2011 din inilathala ang Panahon at Pagsasalaysay ni
Pedro Paterno ni Dr. Portia Reyes. Tatlong taon bago rito, noong
2008 lumabas ang Kaalaman at Pamamaraan sa Pagtuturo ng
Kasaysayan, na inedit nina Atoy Navarro, Alvin Campomanes at
Lee Candelaria, pawang dating mga Likasyan. Lahat ay ambag sa
kaisipang PP at BAKAS.

3. Ang direksyon ng pagsasalin ng dokumento na makikita sa
halimbawa ng Manifesto ay naging ekspertis ni Dr. Rhommel
Hernandez na nagsalita rin sa BAKAS Seminar-Workshop 2011 sa
Ortigas Library Foundation, Pasig City.
4. Ang interes ng BAKAS sa relihiyon bilang bahagi ng
kalinangan at kasaysayan na nasimulan noong 1988 sa publikasyon
ng disertasyon ni Dr. Consolacion Alaras tungkol sa Pamathalaan ay
masigasig na ipinagpatuloy ng BAKAS. Noong 2007 nagsagawa ang
BAKAS ng seminar-workshop sa San Beda ukol sa ispirituwalidad
at relihiyon. Nagsalita sa isang libot-pananaw si Dr. Estela Padilla
tungkol sa “Katawan bilang dalumat na Pilipino” noong Disyembre

2007 mula sa kanyang disertasyon sa Applied Theology. Noong 2011
nagsalita sina Frat. Christian Rosales tungkol sa “Tigian. Isang
Etnograpikong Paglalarawan sa Konsepto ng Katarungan at
Kosmolohiyang Mangyan”; Prop. Carlos Tatel, Jr. tungkol sa
“Banal na Paglalakbay sa Albay, Bikol”; at Prop. Joan Tara Reyes
tungkol sa “Kabaong at Kabilang Buhay.” Teolohiya, aghamtao o
antropolohiya, at arkeolohiya bilang disiplinang pinagmumulan ng
tatlong may-akda: lahat ay nagpapakita sa multidisiplinaryong
katangian ng PP at BAKAS; kailangan ang ibang disiplina liban sa
Kasaysayan upang makita ang kabuuan ng Kalinangan.
5. Kasaysayan sa at ng Kalinangan ang inaatupag ng

PP at BAKAS sa simula’t sapul (cf. ang Bulakan ni Veneracion
at Palawan ni Ocampo noon pang dekada 1980) kung kaya’t
nasa tradisyon na ang mga papel na binigkas noong 2011 nina
Dr. Vicente Villan tungkol sa “Mga Pintados ng Kabisayaan,
isang Sulyap sa Kalinangan ng Pagbabatik”; Prop. Nancy
Kimuell-Gabriel tungkol sa Kasaysayang Pasalita at sa
pananaliksik sa larangan; Prop. Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
tungkol sa kultural na pagsasalin sa diskursong etnograpikal ng
mga Amerikano sa kanilang klasipikasyon ng Kapilipihuhan
noong panahong kolonyal; at Prop. Jayson D. Petras hinggil sa
“salamyaan” bilang tanda ng pagkabuo ng bayan at ng
kalinangan nito.

6. Pundamental na preokupasyon at tunguhin ng PP mula
pa noong Kasaysayan: Diwa at Lawak (1974) ang masaliksik at
maipasok sa pang-unawang pangkasaysayan ang buong
nakaraan ng Kapilipinuhan, laluna ang natawag ng tradisyunal
na pagsasakasaysayan na “panahon bago ang Kastila” o kaya
“prehistorya” (cf. “Ang Pagpapasakasaysayang-Pilipino ng
Nakaraang Pre-hispaniko,” ibid. pah. 163-196), gamit ang lahat
ng angkop na metodolohiya. Nasa tunguhing ito ang papel ni
G. Jaime F. Tiongson hindi lamang dahil ang kanyang paksa
ay ang “Inskripsyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna” kundi

dahil din sa metodolohiya ng paggamit ng mga naunang
diksyunaryong Kastila upang maunawaan ang isang
dokumentong nakasulat noon pang 900 M.K.
7. Nililinang ng PP at BAKAS ang ibang
pagsasakasaysayan, tulad ng Kasaysayang Kabanwahan (sa
paghahawan ni Atoy Navarro) at Kapanahong Kasaysayan (na
nabigyan na ng halimbawa ni Michael Charleston “Xiao”
Chua sa kanyang tesis masterado). Ang papel nitong huli
noong 2011 ay halimbawa ng kanyang gawain. Nasa konteksto
rin ng paglinang ng iba’t ibang pagsasakasaysayan ang papel ni

Dr. Ma. Florino Orillos-Juan hinggil sa Kasaysayang
Pangkapaligiran sa loob ng diing pangkalinangan ng PP at
BAKAS. Mas ispesipikong “pangkalinangan” sa loob ng
isang posibleng Kasaysayang Teknolohikal ang papel ni Dr.
Efren Isorena tungkol sa panahong hugpungan ng
balangay at galera.
8. Patunay rin ng lumalawak na simbuyo at bisa ng
PP at BAKAS ang paparami nang puna mula sa iba’t ibang
sektor, nakakaunawa man o hindi, ng tunguhin nito (cf.
halimbawa ang isang buong isyu ng ejornal na Kritika
Kultura). Nakaambag siguro sa pagpapansin sa labas ang

iba’t ibang disertasyon tungkol sa o banggit ang PP at Bagong
Kasaysayan, tulad ng kina Dr. Portia Reyes (nasa Internet) at
Dr. Madeleine Santa Maria (sa wikang Aleman at tungkol sa
Sikolohiyang Pilipino), at ang tesis masterado ni Dr. Ramon
“Bomen” Guillermo na nailathala bilang Pook at Panindigan:
Kritika ng Pantayong Pananaw ng U.P. Press.

9. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang paglakas ng PP
at BAKAS, lalunglalo na sa dekadang tinatalakay sa BAKAS
Seminar-Workshop, 2011. Nasa Internet na ito at ipaliliwanag
ni G. Tiongson ang pinakateking bagong websayt ng PPBAKAS sa pangalawang araw (www.bagongkasaysayan.org).

Pigura IV. Pagyabong ng Talastasan sa Pantayong
Ibinunga nitong Bagong
Kasaysayan, 2011-2015

2015

1989

2011

Sa panahon sa pagitan ng pagkatapos ng BAKAS SeminarWorkshop 2011 at pagtanghal ng BAKAS Seminar-Workshop
2015 yumabong ang talastasan sa Pantayong Pananaw (PP).
Noong 2012 binuo namin nina G. Lorenz Lasco at G. Jaime
Tiongson ang e-Jornal ng BAKAS na SALIKSIK. Saysay ng
Salaysay.

Sina Lorenz at Jimmy rin ang naging unang mga patnugot ng
e-Jornal na pagdating ng oras ay pamamatnugutan ni Atoy.
Sina Lorenz at Jimmy din ang nagtatag at namamahala ng
bahay dagitab na bagongkasaysayan.org.

Inaasahang magiging pangunahing siyentipikong babasahin
ang SALIKSIK sa Pilipinas sa loob ng dalawang dekada. Hindi
lang teoretikal ito kundi pangpananaliksik na sasaklaw sa iba’t
ibang disiplinang pantulong sa historiograpiya, partikular ang
lingguwistika, antropolohiya, at arkeolohiya.

Noong ____ napunta si G.
Lasco at kabiyak sa
Polynesiang Pranses (partikular
sa Rapanui o “Easter Islands”)
upang mapag-ugnay ang
kalinangang Pilipino sa mga
kapwa Austronesyanong
Polynesiano. Ilalathala ito sa
isyu ng 2015. Isang isyu ang
inilaan kay Gat Bonifacio at sa
Katipunan, laluna’t may mga
bagong dokumento sa
pangkaorganisa nitong huli.

Mula 2012 tinalakay na rin sa taunang BAKAS SeminarWorkshop ang buong KASAYSAYAN NG
KAPILIPINUHAN, 500,000/250,000 BK-2015. Ang kabuuan
ay tinalakay noong 2012 sa Don Bosco Technical Institute,
Makati.

Sinundan ito ng 2013 BAKAS SeminarWorkshop na ginanap sa Colegio San
Antonio de Padua, Pila, Laguna, kung
saan tinalakay ang Unang Yugto ng
Kasaysayan ng Kapilipinuhan, ang
PAMAYANAN, 500,000/250,000 BK1588 MK.

Sa Polytechnic University of the Philippines, San Juan naman ginanap ang
2014 BAKAS Seminar-Workshop kung saan pinaksa ang Pangalawang Yugto,
ang Pagkabuo ng Bayan, 1588-1913; samantalang ang huling baytang nito, Ang
Panahon ng Transisyon at Krisis ng Lipunan at Kalinangan ng Kapilipinuhan,
1890-1913 ay mas tinutukan sa 2015 BAKAS Seminar-Workshop sa Filamer
Christian University, Roxas.
2014

2013

2015

Lumaganap din sa balana ang PP at Bagong Kasaysayan sa
maraming paraan. Una, nakapasok ang di mabilang na mga
propesor at mga guro sa mga pamantasan, kolehiyo at paaralan
sa buong bansa. Marami sa mga ito ang nagsusulat,
samantalang ang ilan naman ay personal na nagkakaroon ng
natawag na OJT sa historiograpiya sa atin, sa ating tahanan
man o sa kani-kanilang mga paaralan. Mababanggit sa
kontekstong ito sina Prop. Jonathan Balsamo at Prop. Michael
Charleston “Xiao” Chua na magiging miyembro ng iba’t ibang
samahan, bukod sa pagtuturo sa ilang kilalang kolehiyo at
unibersidad.

Dagdag pa, ang una ay magiging curator ng isang museo ng
siyudad sa kamaynilaan; samantalang ang pangalawa ay naging
propesor sa isang prestihiyosong unibersidad at “tv personality.”
Ang “Xiao Time” ay nagpapakilala sa balana nang mas malalim at
makatuwirang kasaysayan ng bansa. Si Xiao din, na kasapi ng
UPLIKAS ay nagtatag kasama ni Prop. Reymar Tecson ng
KALIKAS na samahan ng mga batang historyador ng NTC at
PNU.

Mangilan-ngilan ding mga libro
ang inilathala ng BAKAS, Inc.
bukod sa mga “souvenir
program” o “source book” na
nagmimistulang mga aklat.
Maitatampok ang aklat ni G.
Jaime Tiongson at ni Dr. Portia
Reyes at ang Unang Yugto ng
KASAYSAYAN NG
KAPILIPINUHAN: Ang
Pamayanan, 500,000/250,000 BK1588 MK na kapwa una nang
nabanggit, sa itaas.

KONKLUSYON
Ang tanging layunin ng BAKAS at PANTAYONG
PANANAW ay ang mabuo at mapag-isa ang Kapilipinuhan
bilang batayan ng pag-unlad ng sambayanan. Sa ganang akin,
nagsimula ang lahat sa paghahanap ng identidad ng mga elit na
propagandista at ng bayan noong huling bahagi ng ika-19 na
dantaon. Sintomas nito ang balak ni Gat Rizal na magpatawag
ng isang congrès des philppinistes noong 1889 sa Paris sa okasyon ng
exposition universelle doon na dinadaluhan ng mga propagandista.
Ito ang dahilan kung bakit ipinagdiwang ang pang-identidad at
pambansang hangaring ito ng BAKAS, LIKAS at
Departamento ng Kasaysayan noong 1989 sa Unang
Pambansang Kumperensya ng Historiograpiyang Pilipino

upang mapagtanto kung saan na ang pagtingin ng mga
historyador sa kasaysayan per se at, sa partikular, sa kung
nasaan na ang Kapilipinuhan sa hangarin ng pambansang
kakanyahan at kabuuan.
Ang nakita ay ang pamamayagpag ng direksyong
“nasyonal”/naciónal (batay sa nación ng Kastila) nina Rizal at
ibang propagandista noong pagkasakop ng Amerikano sa
kapuluan, kung kaya’t naging mas matindi ang Dambuhalang
Pagkakahating Pangkalinangan na dulot ng pagkaakit ng elit
na Kastila ang lengguwahe-at-kultura tungo sa language-andculture ng Amerika, habang inietsapuwera ang hangarin ng
Bayan ng KKK at ni Bonifacio na mabuo si/ang Inang Bayan

sa pamamagitan ng pagtatag ng Haring Bayang Katagalugan o
estadong-bayan/bansa ng mga Tagalog (Pilipino) batay sa
wika-at-kalinangan ng mga ito mismo.
Mula 1909 at bago pa rito (sa pamamagitan ng
pagtanggap sa Ingles), lumaganap sa sistema ng edukasyon ang
kamalayang pangkami ng Propaganda na patungo sa labas ang
pagtingin, habang isinasantabi ang kamalayang pangkasaysayan
mula sa kaisipang KKK. Nagkaroon ng hugpungan ang di
pormal na historiograpiya ng kaisipang ito sa labas ng
akademya (na nasaliksik ni Atoy Navarro sa pagtinging pantayo
at ni Bomen Guillermo sa punto-de-bistang Marxista) sa isang
dako at, sa kabilang dako, ang historiograpiyang akademiko

noong 1970 nang nagsimulang mabuo ang PP at BAKAS.
Natagurian nito ang tradisyunal na historiograpiyang mula sa
Propaganda na batay sa Pangkaming Pananaw (PkmP) na
nakatuon sa banyaga ang pagpapakahulugan at sa wika ng banyaga
ang paglalahad, samantalang ang bagong historiograpiya at
kasaysayan ay nasasalalay sa Pantayong Pananaw (PP) at nakatuon
ang talastasan sa panloob na ugnayan at sa wika-at-kalinangan ng
Bayan.
Mula 1909 may tunggalian sa dalawang paraan ng paggagap
sa historiograpiya at kasaysayan ng Kapilipinuhan. Noong 1989
napatindi ito sa Unang Pambansang Kumperensya sa
Historiograpiyang Pilipino, kung saan lalong naging lantad ang

pagkakaiba kung hindi man kontradiksyon ng dalawang
historiograpiya at kinasasapitang pagsasakasayayan. Bukod
dito, nagkaroon ng isang organisasyon ang mga tagataguyod
ng PP at BAKAS, ang ADHIKA [pagkatapos “Adhika ng
Pilipinas”] na napagpasiyahang buuin bilang resulta ng
Kumperensya. Sa unang dekada ng pag-iral ng ADHIKA,
banayad ang takbo ng samahan hanggang sa noong 1999 ay
tinangkang baguhin ng isang grupo ang tunguhin sa
pamamagitan ng simpleng pagtawag sa Bagong Kasaysayan
na “Kasaysayang Bayan” (na pabiro-pakutya-patanong na
natawag ng isang taga-BAKAS na “kasaysayan ba yan?”),
kung kaya’t nasaad sa isang pamflet na sampung taon na raw
lumalaganap ang direksyong ito. Hindi naman nagtagal ang

paglihis ng daan. Nitong humigit-kumulang anim na taon untiunting napalapit ang ADHIKA sa mga tunguhin ng BAKAS.
Ang nakaraang pangulo na si Dr. Ocampo ay hindi na
tumanggap ng mga papel sa Ingles ang kumperensya. At ang
pinuno noong 2011 ay mula mismo sa BAKAS, si Dr. Lars
Ubaldo. Kaya, tulad ng naipahiwatig, nagbabadya talaga ang
magandang panahon para sa PP at sa bagong historiograpiya at
kasaysayan.
Nabanggit na ang mga katangian ng PP/BAKAS at mga
pangyayari at gawaing tinupad sa unang dekada ng kasalukuyang
dantaon sa lahat ng larangan. Hindi na kailangang ulitin pa.
Ngunit, kaugnay ng pagpasok at paglaganap ng PP/BAKAS sa

Internet, laluna ang pagkapasinaya ng mas teking websayt, dapat
sigurong salungguhitan na ngayon pa man bawat Ka-Bakas ay
maaari nang maging mananaliksik, kasama ng mga interesado sa
bawat paksa, upang lalo pang mapalalim ang ating kaalaman
hinggil sa ating nakaraan. Sa kontekstong ito mababanggit ang
dalawang sama-samang saliksik na nagaganap pa. Ang una ay
ang powerpoint noon ni G. Lorenz Lasco hinggil sa laging
tinatanong ng marami kung bakit wala tayong naglalakihang
mga monumento na nailathala pagkatapos ng seminarworkshop noong 2011 sa Saliksik. Ang Saysay ng Salaysay,
ang e-Jornal na itinatag ng BAKAS noong 2012. Administrador
din si G. Lasco ng websayt na: Filipino weapons and history
(“Filhistory”) na maaakses sa http://www.filhistory.com/.

APENDISE 1

Mga Publikasyon ng Adhika (ng Pilipinas) Inc.
Bilang tugon sa kahiligan ni Dr. Zeus Salazar, nasa ibaba ang
listahan ng mga publikasyon ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc. Hindi
ito kumpleto at batay lang sa panahong Pambansang Kalihim ako
ng ADHIKA. Mejo wala akong balita matapos ang naging termino
ko. Idinagdag ko lang ang pinakahuling publikasyon dahil binigyan
ako ng kopya ni Dr. Nilo Ocampo, dating Tagapangulo ng
ADHIKA. Parang nasundan ang ADHIKA: Taunang Dyornal ng
ADHIKA ng PILIPINAS, Inc. at ang Balitaang ADHIKA.
Mainam na tanungin ang kasalukuyang Tagapangulo ng ADHIKA
na si Dr. Lars Ubaldo :) -Atoy Navarro

AKLAT
1) Abrera, Ma. Bernadette at Dedina Lapar (mga patnugot). Paksa, Paraan at Pananaw sa
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(U.P. LIKAS) at Bahay Saliksikan sa Kasaysayan (BAKAS), 1992.
2) Llanes, Ferdinand (patnugot). Katipunan: Isang Pambansang Kilusan. Quezon City:
Trinitas Publishing, Inc., 1994.
3) Unibersidad ng Pilipinas Kolehiyo sa Baguio (patnugot). Ulat sa Ikatlong Pambansang
Kumperensya sa Sentenaryo ng Rebolusyong 1896: Ang Papel ng Kababaihan at Katutubo
sa Rebolusyong 1896. Baguio City: UP Baguio, 1995.
4) Corpuz, Brigido at Edgar Rosero (mga patnugot). Kalamidad, Rebolusyon, Kabayanihan:
Mga Kahulugan Nito sa Kasalukuyang Panahon. Quezon City: ADHIKA ng Pilipinas, Inc.,
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7) Ocampo, Nilo (patnugot). Paghigugma-anan: Romansa at Pagniniig sa Kasaysayang
Pilipino; Mga Papel ng Ika-21 Pambansang Kumperensya ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
Bacolod City: ADHIKA ng Pilipinas, Inc., 2010.
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(U.P. LIKAS) at Bahay Saliksikan sa Kasaysayan (BAKAS), 1992.
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sa Rebolusyong 1896. Baguio City: UP Baguio, 1995.
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Himagsikan at Sentenaryo. Quezon City: Limbagang Pangkasaysayan, 1998.
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Aralin sa Kasaysayang Pilipino. Quezon City at Maynila: ADHIKA ng Pilipinas at National
Historical Institute, 2001.
7) Ocampo, Nilo (patnugot). Paghigugma-anan: Romansa at Pagniniig sa Kasaysayang
Pilipino; Mga Papel ng Ika-21 Pambansang Kumperensya ng ADHIKA ng Pilipinas, Inc.
Bacolod City: ADHIKA ng Pilipinas, Inc., 2010.

JORNAL
1) Ocampo, Nilo (patnugot). Mga Pag-aaral sa Kasaysayang Bayan.
Inilathala bilang ADHIKA; Taunang Dyornal ng ADHIKA ng
PILIPINAS, Inc., Tomo I, 1999. Quezon City: ADHIKA ng Pilipinas,
Inc., 1999.
OKASYONAL NA PAPEL
1) Odal, Grace. Inang Tubig: Ang Diwa ng Ba’i sa Kalinangang Bayan.
Inilathala bilang Kasaysayang Bayan; Dalumat/Siyasat sa Kasaysayan ng
Bayan, Bilang 1 (1999).

SULAT-BALITAAN
1) Balitaang ADHIKA. Opisyal na Sulat-Balitaan ng ADHIKA ng Pilipinas. Tomo I, Bilang 1
(Mayo 1999).
2) Balitaang ADHIKA. Opisyal na Sulat-Balitaan ng ADHIKA ng Pilipinas. Tomo I, Bilang 2
(Nobyembre 1999).
3) Balitaang ADHIKA. Opisyal na Sulat-Balitaan ng ADHIKA ng Pilipinas. Tomo II, Bilang 1
(Mayo 2000).
4) Balitaang ADHIKA. Opisyal na Sulat-Balitaan ng ADHIKA ng Pilipinas. Tomo II, Bilang 2
(Nobyembre 2000).
5) Balitaang ADHIKA. Opisyal na Sulat-Balitaan ng ADHIKA ng Pilipinas. Tomo III, Bilang
1 (Nobyembre 2001).
6) Balitaang ADHIKA. Opisyal na Sulat-Balitaan ng ADHIKA ng Pilipinas. Tomo IV, Bilang
1 (Nobyembre 2002).
7) Balitaang ADHIKA. Opisyal na Sulat-Balitaan ng ADHIKA ng Pilipinas. Tomo V, Bilang 1
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Formations and Organizations
Asosasyon ng mga Dalubhasa, may Hilig, at Interes sa Kasaysayan (ADHIKA) ng Pilipinas, Inc.
Formations and Organizations c",
Ni: Atoy Navarro

APENDISE 2
Mga Lathalain ng BAKAS
Para pa rin kay Dr. Zeus Salazar, nasa ibaba naman ang listahan ng malawakang
publikasyon na kaugnay ng Bahay Saliksikan sa Kasaysayan (BAKAS). Yung iba rito ay hindi
talaga BAKAS ang naglimbag pero inilathala kaugnay ng at/o para sa BAKAS (bilang Bahay
Saliksikan at Bagong Kasaysayan) gaya ng Palimbagang Kalawakan ni Edward Yulo na
naunang tagapaglathala natin bago pa ang Palimbagan ng Lahi. May BAKAS Sulat-Balitaan
din pero hindi regular ang paglabas. Mukhang hindi rin kumpleto ang listahang ito. Hindi ko
na maalaala ang pamagat ng BAKAS 14 ni Dr. Efren Isorena bukod sa mga publikasyong
post-2007 kung kelan ako umalis ng UP maliban sa ASYA naming nina Dr. Salazar, Sharon
Maminta, at Lars Ubaldo. Hindi ko isinama rito ang pre-BAKAS 1985 gaya ng Kasaysayan:
Diwa at Lawak (1974), Kasaysayan I (1977), Kabihasnang Asyano (1981), at The Ethnic
Dimension (1983). Hindi ko rin isinama ang ERAP (2005) ni Dr. Salazar hindi lang dahil sa
bias ko, hahaha, kundi dahil sa RPG Foundation naman ang naglathala nito (na may bersyong
Ingles din ito noong 2006). Mainam namang tanungin si Carmen Penalosa tungkol sa mga
kakulangan ng listahang ito :) Syempre coming soon naman ang librong Ang Saysay ng
Instripsyon sa Binatbat na Tanso ng Laguna (2011) nina Jaime Tiongson :) –Atoy Navarro
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Inilathala bilang Bagong Kasaysayan, Lathalain Bilang 15. Quezon City: Palimbagan ng
Lahi, 2006.
30) Salazar, Zeus. Ang Pilipinong “Banua”/“Banwa” sa Mundong Melano-Polynesiano.
Quezon City: Palimbagan ng Lahi, 2006.
31) Salazar, Zeus, Sharon Maminta, Atoy Navarro, at Lars Raymund Ubaldo. ASYA:
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Formations and Organizations
Bahay-Saliksikan sa Kasaysayan (BAKAS)
Formations and Organizations c",)
Ni: Atoy Navarro

APENDISE 3

Mga Lathalain ng LIKAS

Para pa rin kay Dr. Zeus Salazar, nasa ibaba naman ang
listahan ng malawakang publikasyon ng UP Lipunang
Pangkasaysayan (LIKAS) :) May regular na sulat-balitaan din ang
LIKAS na tinatawag noong dekada 70 hanggang 90 na LIKAS
pero tinatawag na ngayong SALIK :) At coming soon ang librong
Kasaysayang Pampook: Pananaw, Pananaliksik, Pagtuturo (2011) :) –
Atoy Navarro
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2) Abrera, Ma. Bernadette at Dedina Lapar (mga patnugot). Paksa, Paraan at
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4) Navarro, Atoy, Alvin Campomanes, at John Lee Candelaria (mga patnugot).
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Formations and Organizations
UP Lipunang Pangkasaysayan (UP LIKAS)
Formations and Organizations c",)
Ni: Atoy Navarro

Marami pang lathalain ang maidaragdag dito simula 2011 ang LIKAS. Pakikonsulta
si Prop. Atoy Navarro.

