
Mga Unang Pagsasakasaysayan ng Panitikang Filipino 
 
Isa sa mga hamong kinakaharap ngayon sa larangang tinatawag na Panitikang 

Filipino ang pagbuo ng kanon ng mga akda.  Bahagi ng pagbuong ito ang pagsagot sa 

tanong na kung alin ba sa mga likhang pampanitikang nabuo sa Pilipinas sa pagdaloy ng 

panahon ang nararapat ilangkap sa kanong ito.  Sa pinakasimpleng mga salita 

kinakailangang sagutin ang mga katanungang: Alin ba sa libo-libong akda sa Pilipinas at 

ng mga Filipino sa loob at labas ng kanilang bansa ang ipapasok at alin naman ang isasa-

etsa-puwera?  Lahat ba o iilan lamang?  Sa pananaw ng manunulat na ito, alin man sa 

dalawa ang piliin, kinakailangan munang mabigyang kahulugan ang konseptong 

”Panitikan.”  Tulad ng isang sanggol sa isang duyan, kinakailangan ang isang pananaw 

ukol sa ”Panitikan” upang lundayan ng bubuoing kanon. 

 Nalikha sa isipan ng manunulat na ito ang mga katagang binitiwan sa itaas sa 

pamamagitan ng pagtunghay sa dalawa sa mga unang sulating iniukol sa pagsulyap sa 

kabuuang anyo ng Panitikang Filipino na nilikha rin naman ng mismong mga Filipino: 

ang A Brief History of Philippine Literature ni Teofilo del Castillo at Ang Ating Panitikan 

ni Rufino Alejandro.  Sa papel na ito, magkasunod na ilalatag ang mga kaisipang 

masasaksihan sa dalawang akda at kagya’t ding isisingit ang reaksyon, komento, at 

ebalwasyon sa inilatag na pananaw.  Gagamiting batayan ng mga reaksyon ang mga, sa 

pananaw ng manunulat na ito, pinakabagong pananaw ukol sa Panitikang Filipino at 

kasaysayan nito.  

 Ang pagnanasang mapatunayang ang kanyang lahi, ang lahing Filipino ay may 

literaturang karapat-dapat sa pangalang yaon ang nagtulak kay Teofilo del Castillo na 

magsaliksik at isulat ang kanyang aklat na Brief History of Philippine Literature.  Sinabi 
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niya sa pambungad ng kanyang aklat ang nadama niya at ng kanyang mga kapwa-mag-

aaral na panliliit at pagkakalugmok sa hindi maibsang kawalang kaalaman sa harap ng 

malabong paglalarawan ng kasaysayang pampanitikan ng kanyang lahi.  Dahil dito, 

hinangad niyang magsaliksik pa ukol sa paksa yaon.  

Mulat man si Teofilo del Castillo o hindi, itinulak siya marahil ng kanyang 

kaligirang pangkasaysayan noon na maghangad iangat ang katayuan ng kinabibilangan 

niyang lahi at ipantay ito sa nakikita niyang estado ng iba pang lahi sa mundo.  Sa harap 

ng kulturang Amerikano at bilang sagot sa paghahangad magagap ang anyo ng tinatawag 

na Filipino, tila ginawa rin ni del Castillo sa larangan ng kasaysayan ng ating Panitikan 

ang ginawa nila Lope K. Santos sa Panitikan sa pangkalahatan at nila Claro M. Recto sa 

pulitika.  Matatandaang pinaghahandaan na ng Pilipinas sa panahon ng Commonwealth 

ang pagkilala sa kalayan niya bilang bansa.  Ipinapalagay ng pagkabuo ng isang bansa 

ang isang pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod na nagmumula sa pagkilala sa 

pangkalahatang anyo, katangian at larawan ng isang lahi.  Samantala, natatamo naman 

itong huli sa pamamagitan ng kaalaman ukol sa kasaysayan. 

Matayog ang pagbibigay-katuturan ni del Castillo sa terminong literatura.  

Marahil maraming manunulat sa ating panahon ang mangingiming tawaging literatura 

ang kanilang nilikha kung itatapat ito sa literaturang naaayon sa pananaw ni del Castillo.  

Tinatawag niya itong “buhay na apoy na habam-panahong nag-aalab, nagbibigay ng 

liwanag at katuturan sa isang kabihasnan.” Taglay daw nito ang isang lakas na naging 

mahalaga ang papel sa pag-unlad ng lipunan at kabihasnan. Natatago rito ang pamanang 

nagbibigay kahulugan sa pinakamatatayog na pagpapahalaga ng isang lahi.  Hinuhubog 

nito ang isipan ng naturang lahi sa pamamagitan ng pagpapanatiling buhay sa mga 
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nagdaan nitong karanasan sa maayos at mainam na paraan.  Sinasalamin ng literatura ang 

lalim ng isang kultura at isinisiwalat nito ang tunay na mapanlikhang galing ng isang lahi. 

Nagbunga rin daw ito sa mga ideang nakapagdudulot ng pagbabago. 

Bukod pa sa matayog na pagpapakahulugan, nakasulat o nakalimbag din lamang 

na mga akda ang itinuturing ni del Castillo na literatura.  Nilalaman ito ng kanyang sinabi 

na “mamamatay lamang [ang literatura] kung nawala ang nakalimbag [o marahil 

nakasulat] na salita sa mundo...”  Inamin ni del Castillo na médium o tagapamagitan nga 

lamang ang nasasapapel na mga salita sapagka’t matatagpuan ang tunay na kahulugan ng 

literatura sa katotohanan na pumapatungkol ito sa mga idea, kaisipan, at damdamin ng 

tao.  Subalit kasabay nito, binigyang kahulugan ni del Castillo ang hindi nakasulat na 

literatura bilang literaturang naudlot ang pagsasapapel ng mga kadahilanan, kaligiran at 

urong na kultura na humadlang lahat sa paglikha nito.  

Panghuli, para kay del Castillo, nagiging tunay na literatura ang isang nasusulat 

na akda batay sa pinapaksa nito.  Hindi raw nararapat talakayin ng panitikan ang di 

mahahalaga ni nagtatagal na mga bagay, bagkus nararapat na ituon nito ang kanyang 

sarili sa mga nagtatagal na mga elemental na salik ng buhay at pinagkakaabalahan ng tao.  

Nararapat na hulihin ng alagad ng sining ang pag-ibig, dalamhati, kalungkutan, tuwa, 

pagbubunyi, pakikiramay, paghihiganti, pagkainggit, lakas, at kahinaan ng tao sa 

kanyang nililikhang akda.  Panlahat ng tao at panghabam-panahon ang akmang kaisipan 

na dapat taglayin ng isang sulatin.  Sa kanya ding pananaw, tapat na reproduksyon ng 

buhay ang panitikan.  Iyon nga lamang inilahad ito sa isang masining na paraan.  Ginamit 

dito ang patung-patong na karanasan ng tao na inilatag sa kahangad-hangad na paraan ng 

pagpapahayag. 
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Limitado si del Castillo ng kanyang panahon sapagkat hindi na matatanggap ang 

kanyang ibinigay na depinisyon ng literatura at pananaw ukol dito sa kasalukuyang 

panahon.  Tama siya nang kanyang sabihin na hindi lahat ng nakalimbag sa magasin, 

polyeto, o libro ay literatura at tama rin siya sa pagsasabing hindi rin daw ang mga 

masterpieces lamang ang maisasama sa listahan nito.  Subalit maitatanong kung totoo ba 

na ang matatawag na panitikan nga lang ba ay yaong mga nasusulat at nakarating sa ating 

panahon.  Mawawala na ba dahil dito ang pag-amin na mayroon tayong mga likha at 

akdang hindi nakasulat, hindi nalimbag, at hindi nakarating sa ating panahon.  Magtataka 

rin ang isang manunuri kung saan na ilulugar ang mga itinuturing na ibang anyo ng 

panitikan tulad ng komiks.  Mahalaga ang tanong na ito lalo na sa ating panahon na 

pinuri at idinambana ang mga tinawag nating mga Pinoy na B movies ng di-matatawaran 

ang galing na direktor na si Quentin Tarantino.  Panghuli, paano naman ang mga akdang 

sinadyang papangitin at padilimin ang pagpapahayag dahil sa pagtingin na ito ang 

nararapat.  Paano na ang mga dulang absurdo at iba pang akda sa modernong panahon na 

sinalamin ang wasak na sangkatauhan. 

Samantala, kapuri-kapuri ang akda ni Rufino Alejandro na Ang Ating Panitikan sa 

kanyang pagsisikap na bigyan ng mga kinatawang akda ang ibang wika at rehiyon sa 

Pilipinas.  Ngunit naroon man ang pagsisikap, nagkulang sa pagsasagawa si Alejandro ng 

pinagsumikapan niyang gawin: karamihan sa kanyang mga akdang isinama ay kinatawan 

lamang ng iisang etno-lingguwistikal na grupo sa Pilipinas: ang mga Tagalog.  Kagaya ni 

Teofilo del Castillo, marahil, natipalok din si Alejandro ng mga kakulangan sa larangan 

ng pananaliksik sa panitikan ng kanyang panahon. Subalit, hindi lamang marahil ang 
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kakulangang ito ang nakaapekto sa “kanon” ni Rufino Alejandro, manapa nagmula muli 

ito kanyang pagpapakahulugan ng kung ano ba ang Panitikan. 

Sa kanyang pambungad, ipinahayag ni Alejandro na ang “wastong pagpapahalaga 

sa kasalukuyan ay nababatay sa tumpak na pagkilala sa kinasasandigang lumipas.”  Totoo 

ito sabi niya sa lahat ng bagay datapwa’t lalo’t higit sa pag-aaral ng Panitikan. 

Bansang bago pa lamang nagsasarili ang Pilipinas sa panahon ni Alejandro.  

Kararanas pa rin lamang nito ng malagim na Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  Dahil 

dito, maaaring ang hinangad ni Alejandro ay isang matatag at tiyak na basehan ng 

pagkakakilanlan sa nakaraan, lalo na at wika ang isang pinagbabatayan ng pagkabansa ng 

isang grupo ng tao.  Sa kanyang pagbabalik-tanaw sa nakaraan ay nakita niya na buo na 

at may ebidensiya siya na buo nang panitikan ay ang panitikan ng mga Tagalog.   

Isa pa, ninanais ni Alejandro na sa pamamagitan ng kanyang gawain ay 

“makapaghandog ng pumpon ng bulak sa dambana ng wikang pambansa.  “Tagalog,” 

aniya, “ang saligan ng Wikang Pambansa.” At kinakailangan ang panitikan nito ay 

“maunawaan ng lahat sapagkat ang sikolohiya ng isang wika ay sa kanyang panitikan 

lamang masusumpungan. 

Makakikita ang kasalukuyan ng mga kahinaan sa pananaw ni Rufino Alejandro.  

Hinahangad na lumago ang Wikang Pambansa na bagama’t nakabase sa Tagalog ay 

pinauunlad ng iba pang wika sa Pilipinas.  Kinakailangan din na idagdag na nagbunga 

ang mga pananaliksik sa iba’t ibang rehiyon ng Pilipinas ng mayamang talaan ng mga 

akdang nalikha sa iba’t ibang panahon.  Isasabit din dito ang usapin na sa kanilang 

pakikipagniig sa iba’t ibang kultura at lahi ng mundo, lumikha ang mga Pilipino sa ibang 

bansa ng mga akdang sumasalamin sa kanilang mga karanasan at lipunan.   
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