
HISTORIKAL NA KALIGIRAN AT PARTIKULAR NA GALING NG 
MAHAL NA PASSION NI GASPAR AQUINO DE BELEN 

 

Taong 1703 noong ihinarap ni Gaspar Aquino de Belen sa Comision Permanente 

de la Censura ng Manila ang kanyang pagsasalin sa Tagalog ng Ordo Commendationis 

Animarum ni Tomas de Villacastin.  Ibig niyang mabigyang daan ang paglilimbag ng 

naturang akda  sa ilalim ng titulong Manga Panalanging Pagtatagobilin sa Calololoua 

nang Tauong Naghihingalo .   

Kasama ng commendationis  ang isang orihinal na sulating patula na binubuo ng 

980 saknong, ang Mahal na Passion ni Jesu Christong Panginoon Natin.   Sariling likha 

ni Aquino de Belen ang tula ito at dito ay kanyang isinalaysay ang pagpapakasakit at 

pagkamatay ni Hesus na hinaluan niya ng mga aral ukol sa wastong pagsasabuhay ng 

mga itinuturing na kahusayang maka-Diyos ng relihiyong Kristiyano.1     

Sa pagsasayugto niya ng kasaysayan ng Panitikang Filipino, pinangalanan ni 

Teofilo del Castillo ang ikalawang bahagi ng kasaysayang ito, ang panahon ng mga 

Kastila bilang Panahon ng Panggagagad at Pagkaagnas (Era of Imitation and 

Decadence).2  Inilarawan niya ang ikalawang yugtong ito bilang:  

…an extremely dull one, halting in tempo, sluggish in imagination, limited 
in variety.  It was an era of subjugation and suppression, the sapping of 
native freshness and virility.  There was stagnation in all forms of native 
expression.  Creative writing stopped.  Imitation replaced it, and the 
literary output became ludicrous, empty, [and] insignificant.3 
 

                                                
1 Casaysayan nang Pasiong Mahal ni Jesucristong Panginoon Natin na Sucat Ipag-alab nang Puso nang 
Sinomang Babasa, isinalin at binigyang introduksyon at anotasyon ni Rene B. Javellana, S.J. (Manila: 
Ateneo de Manila University Press, 1988), 11.  
2 Teofilo T. del Castillo, A Brief Hisotry of Philippine Literatura,. (Manila: Progressive Schoolbooks, 
1937), 14.  
3 ibid. 
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Salungat sa nasabing pagtataya ni del Castillo ang pananaw ni Rene B. Javellana 

ukol sa parehong katangian ng lipunan ng panahong nabanggit at ng isang partikular na 

akdang isinilang dito: Ang “Mahal na Passion ni Jesu Christong Panginoon Natin sa 

Tola” ni Gaspar Aquino de Belen. 

Nag-atubili man ang paring Heswita na sakupin sa mga katagang “ginintuang 

edad” ang buong Panahon ng mga Kastila, kanya namang ginamit ang terminong ito na 

pantukoy sa mga taong nasa pagitan ng unang dako ng ikalabingwalong dantaon 

hanggang noong 1760.  Sang-ayon sa kanya, “hindi maipagkakailang bahagi [si Gaspar 

Aquino de Belen] ng isang masigla’t mapaglikhang panahon sa buhay ng Simbahang 

Katoliko sa Pilipinas.”4  Inihalintulad naman niya ang makata sa bulalakaw—makislap at 

maningning bagama’t dagling nilamon ng pusikit ng pagkalimot.5 

Ano ang batayan ni P. Rene B. Javellana sa pagtataya niyang ito sa lipunang 

Hispaniko-Filipino sa panahong nabanggit at ng kanyang paglalarawan sa makatang 

mestiso-tsino, tubong Rosario,  Batangas at nagtrabaho sa palimbagan ng mga Heswita?   

Una, inilarawan niya ang loob at labas ng Maynila bilang isang kapaligirang 

malalim nang natamnan ng mga panlabas na tanda ng relihiyong Kristiyano at kulturang 

Iberian.  Bukod sa naitayo na ang lahat ng matatayog na pangunahing simbahan ng mga 

korporasyong relihiyoso sa Intramuros, napapalamutian pa ang loob at labas ng mga ito 

ng mga mararangyang guhit at ukit na nakabase sa sining ng Europa.  Buhay na buhay na 

rin ang mga paaralang pambabae at panlalaki tulad ng Sta. Potenciana at Sta. Isabel,  

Colegio de San Jose at San Juan de Letran, dagdag pa ang pagkakatatag ng mga ospital 

tulad ng San Juan de Dios at Banal na Espiritu.  Samantala, natutunan na ng mga Kastila 

                                                
4 Aquino de Belen, Gaspar, Mahal na Passion ni Jesu Christong Panginoon Natin sa Tola, isinaayos at 
binigyan ng paliwanag ni Rene B. Javellana, S.J. (Manila: Ateneo de Manila University Press, 1990), 3. 
5 ibid., 3.  
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ang pagtatayo ng mga tahanang “mestiza” sapagkat naiayon na nila ang disenyo ng mga 

bahay nila sa Mehiko sa heograpikal na pagkabukod-tangi ng Pilipinas.  Ganito rin ang 

nagaganap sa ibang bahagi ng kapuluan na sakop ng mga Kastila tulad ng Bohol at 

Kabikulan. 

Ikalawa, nag-ugat na rin ang Kristiyanismo sa lupa ng mismong katauhan ng mga 

katutubo.  Inordenahan na ang mga unang paring indio noong 1698.  Nasimulan na rin ng 

mestisang tsino na si Ignacia del Espiritu Santo ang unang grupo ng kababaihang 

katutubo na nag-alay ng kanilang buhay sa pananalangin at paglilingkod sa kapwa—ang 

mga beata.  Hinarap na rin ng dalawang Filipino, sina Lorenzo Ruiz at Pedro Calungsod 

ang kamatayan sa ngalan ng dayuhang pananampalataya sa bansang Hapon at kapuluan 

ng Marianas.6   

Sa lahat ng ito, sinabi ni Javellana na “malinaw ang larawan” ng pagtatagumpay 

ng “paghahasik ng Kristiyanismo at kalinangang Kanluranin sa ating kapuluan.”  

“Nakaabot na sa isang antas ng kapayapaan at kaayusan ang kolonisasyon ng bayan; 

maraming mga komunidad ang nabubuhay na sa mga bayan-bayan; at may kasaganaan 

nang natatamasa dala ng Kalakalang Galeon.”7  

Subalit ang naturang pagtatagumpay ng Kristiyanismo at kalinangang Kanluranin 

ay kinakailangang linawin, lagyan kung baga ng hangganan.  Dalawa ang dahilan nito.   

Una, “nababanaag  din [sa panahong ito] ang agam-agam” sapagkat “marami 

pang tribo ang gala, at hindi pa nakatira sa reduccion” at may mga “katutubong muling 

bumalik sa bundok upang mabuhay nang malayo sa takbo ng panahon.... Buhay pa rin 

ang sinaunang relihiyon laluna sa mga tribu sa bulubundukin.  At pati na rin ang mga 

                                                
6 ibid., 3-5. 
7 ibid., 6-7.  
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binyagan ay may mga paniniwala’t pagkilos na sa pagsusuri ng mga prayle ay mga abuso 

at supersticion... Patuloy ang pagsalakay ng mga Moro sa Kabisayaan at Katagalugan” at 

ang banta ng paglusob ng mga Ingles. Ikalawa, kinakailangang linawin ang katagang 

‘pagtatagumpay ng Kristiyanismo at kalinangang Kanluranin’ sapagkat hindi tahasang 

paglilipat ng naturang relihiyon at kultura ang naganap sa Pilipinas.  Ayon nga kay 

Javellana ibang klase na ng “kalinangan ang umusbong at umunlad sa Silangan.”  Sabi 

niya, hindi ito Kastila, hindi rin ito Silanganin, “kundi ang bunga ng pagsasama ng 

dalawang kultura.”8  Samakatuwid: Filipino! 

Marahil, magagamit natin ang dalawang hangganang ito upang paliparin ang 

talakayan ukol sa akdang Mahal na Passion sapagkat nasa una ang sanhi ng pagkakalikha 

ng nasabing akda at nasa ikalawa naman ang dahilan ng partikular na galing nito.  

Para sa mga pari ng Simbahang Katoliko sa Pilipinas, higit sana nilang 

maaalagaan ang pagpapakalat ng pananampalataya sa buong Pilipinas at ang 

pagpapananatili ditong buhay sa buhay ng mga nabinyagan nila kung higit ang kanilang 

bilang.  Subalit hindi ito maganap.  Karaniwan nang minsan lamang sa isang taon 

nabibisita ng pari ang kanyang nasasakupan at ito ay tuwing pista sa lugar.  Naging tugon 

nila dito ang pagtatatag ng mga grupo ng mga Katolikong Laiko na may tungkuling 

“mamahala sa mga pangangailangan ng kapwa kapag hindi matugunan ng pari.”  

Halimbawa nito ang mga Confradia na katuwang ng mga paring Heswita.9   

Ngayon, kung problema na nga ng pari ang pagpapakita ng kanyang mukha sa 

kanyang mga nasasakupan, paano pa ang pagtulong sa bawat isang naghihingalo.  

Tandaan natin na isang relihiyong eskatolohikal ang Kristiyanismo.  Ibig sabihin, 

                                                
8 ibid. 
9 ibid., 52-53.  
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naniniwala ito sa buhay na walang hanggan, sa muling pagkabuhay pagkatapos ng 

kamatayan.  Mahalaga kung ganoon na matugunan ang pangangailangang tulungan ang 

mga nasa bingit ng kamatayan na magkaroon ng mabuting pagyao.  Naging tugon dito 

ang pagsasama sa tungkulin ng mga laiko ang pagpapahesus.  Dinadalaw nila ang mga 

maysakit at kapiling ng mga ito sila sa pagharap sa kamatayan.  Sa ganitong kaligiran 

pumasok ang Mahal na Passion at ang katambal nitong Manga Panalanging 

Pagtatagobilin sa Caloloua nang Tauong Naghihingalo.  Sang-ayon kay Javellana, 

“babasahin ng mga magpapahesus ang unang bahagi (Manga Panalangin) habang ang 

maysakit ay naghihingalo at kapag nalagutan na ng hininga, ang pasyon ay babasahin 

para naman sa naglalamay.”10 

Nagsikap ang makatang si Gaspar Aquino de Belen upang tumugon sa sitwasyong 

ito.  “Kamatayan... ang kapaligirang pinag-ugatan ng pasyon.”  Ito ang lundayan ng akda 

kaya “hindi nakapagtataka na ang kamatayan din ni Hesus ang siyang lumilitaw na 

pangunahing larawan o talinhaga ng tula.  Ang kamatayan niya ay inihahambing sa 

paglalakbay ng isang kaibigan.  Ngunit sa pamamagitan ng paglalakbay na ito, 

nauunawaan din ng Kristiyano kung paano siya dapat maglakbay patungo sa kabilang 

buhay.”11  Samakatuwid, naisalaysay ni Aquino de Belen ang mga “huling araw ni Hesus 

sa anyong tula sa paraang napakahaba...” man ay “kakikitaan ng kahusayan at 

kadalisayan.”12 

Makikita na natin dito pa lamang ang kanyang galing.  Nasaan pa?   

Inilarawan natin ang isinilang na Kristiyanismo sa Pilipinas at ang supling nitong 

kalinangan bilang ‘hindi Kastila, hindi rin Silanganin, kundi ang bunga ng pagsasama ng 

                                                
10 ibid. 
11 ibid.  
12 ibid., 27. 
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dalawang kultura, samakatuwid, Filipino.’  Maaari nating gamitin ang parehong mga 

kataga upang tukuyin ang partikular na galing ni Gaspar Aquino de Belen at ng kanyang 

akda: Hindi Kastila ang naturang Pasyon, hindi rin Silanganin kundi ang bunga ng 

pagsasama ng dalawang kultura.  Gumamit si Aquino de Belen ng nilalaman at anyong 

banyaga: Ang pagsasalaysay din nang patula ng buhay ni Hesus ni Juan de Padilla sa 

wikang Kastila at ang quintilla na tulang gumagamit ng saknungang may tiglilimahing 

taludtod na bawat isa’y nahahati sa walong pantig.13  Subalit dinagdagan niya ito ng aral 

na siya mismo ang may gawa bukod pa sa humubog siya ng isang bagong nilalang mula 

sa lumad ng tradisyunal na turong hindi dapat bawasan ni dagdagan.14 

Ayon nga kay Javellana, “inihatid ni Aquino de Belen ang panulaang Tagalog sa 

antas na hindi pa naabot nito.”  “Pagkapit sa tradisyon at paglikha ng bago” ang kanyang 

napagtagumpayang gawin.  Tulad ng ibang manunulat ng akdang panrelihiyon, hindi siya 

maaaring lumayo sa tradisyon “sapagkat nanganganib siyang magumon sa maling 

doktrina.  Sa kabilang dako kailangan niyang maging mapanlikha upang ang nakalipas ay 

mapakinabangan ng mga nabubuhay sa kasalukuyan.”15  Hindi siya kung gayon naiiba sa 

mga sumulat ng ebanghelyo.16  Tulad nila lumikha siya ng bago sa naroon na at kung 

gayon, tulad nila, nararapat siyang dakilain ng Simbahan at Bayang kanyang 

pinaglingkuran. 

 

Sa wakas ng papel na ito, bigyan natin ng daan ang ilang puna.   

                                                
13 Bienvenido L. Lumbera, Tagalog Poetry 1570-1898: Tradition and Influences in Its Development, 
(Manila: Ateneo de Manila University Press: 1986), 57. 
14 Casaysayan, 12. 
15 Aquino de Belen, 27. 
16 Casaysayab, 12. 
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Ang pagtataya ni Rene B. Javellana ng bahagi ng Panahon ng mga Kastila kung 

kailan isinilang ang Passion ay maaring bumuo ng imahen ng pulot gata ng nasabing 

panahon sa isipan ng mambabasa.  Taliwas ito sa pagtataya ng parehong bahagi ng ating 

kasaysayan ng ibang mga historyador gaya nina Teodoro Agoncillo at Renato 

Constantino, gayundin ng mga sumulat ng textbook ng Kasaysayan ng Pilipinas na 

inilalabas ng IBON Foundation.  Nasa panig ni Javellana sina Paul Dumol at John N. 

Schumacher sa hindi pagdidiin sa sugat na likha ng kolonisasyon ng Pilipinas.  Hindi 

tuloy maalis sa isipan na ang katotohanang laban sa Simbahang Katoliko sina Agoncillo 

at Constantino samantalang bahagi naman ng naturang institusyon sina Dumol, Javellana, 

at Schumacher ay nakakaapekto sa kanilang dapat sana’y obhektibong paningin sa 

kasaysayan.  Maitatanong dito kung hindi kaya merong kahit isa sa kanila ang bumabali 

sa kasaysayan at sa interpretasyon nito upang maipasok niya ang kanyang sariling 

personal o pang-institusyunal na agenda.  Kung si Rene Javellana ang gumagawa ng 

ganito, maitatanong sa wakas kung gaano kaya katotoo ang kanyang pagtataya sa galing 

ng Passion.  

 

Jules Philip V. Hernando          G. Michael Coroza 
Fil 203         ika-1 ng Marso, 2008 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 

SANGGUNIAN 
 

Mga Aklat 
 
Almario, Virgilio S. et al. Patnubay sa Pagsasalin. Manila: Pambansang Komisyon ng 

Kultura at Sining, 1996. 
 
Aquino de Belen. Mahal na Passion ni Jesu Chrsitong Panginoon Natin na Tola.  

Isinaayos at Binigyang Paliwanag ni Rene B. Javellna, S.J. Manila: Ateneo de 
Manila University Press, 1990. 

 
Casaysayan nang Pasiong Mahal ni Jesucristong Panginoon Natin na Sucat Ipag-alab 

nang Puso nang Sinomang Babasa. Isinalin at Binigyang Introduksyon at 
Anotasyon ni Rene B. Javellana, S.J. Manila: Ateneo de Manila University Press, 
1988. 

 
Del Castillo, Teofilo T. A Brief History of Philippine Literature.  Manila: Progresssive 

Schoolbooks, 1937.  
 
Lumbera, Bienvenido L. Tagalog Poetry 1570-1898: Tradition and Influences in Its 
Development. Manila: Ateneo de Manila University Press: 1986. 


