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Ang edukasyon ay isang mahalagang sandata ng isang bansang nagpupunyaging magtamo ng 
kalayaang pangkabuhayan at pampulitika at nagnanais na muling madalisay ang sariling kultura.  
Tayong mga Pilipino ay isang gayong bansa.  Dahil dito, ang ating edukasyon ay dapat lumikha ng mga 
Pilipinong may pag-unawa sa saligang suliranin ng bayan at sa mga lunas sa mga suliraning ito.  Dapat 
itong lumikha ng mga Pilipinong may sapat na malasakit sa bayan at may sapat na lakas ng loob na 
kumilos at magpakasakit para sa katubusan ng Inang Bayan. 
 
Makabayang Pagkilos sa Edukasyon 
 
Ilang taon na ang nakalipas sapul nang umalingawngaw ang mga makabayang kahilingan sa iba’t 
ibang sektor ng lipunan.  Ang mga makabayang kahilingang ito ay binigyang-linaw at ipinalaganap ng 
yumaong Claro M. Recto.  Marubdob na isinulong ang mga kahilingang kilalanin ang kapangyarihan ng 
Pilipinas sa mga base-militar ng Estados Unidos sa ating bansa.  Iginiit ang pagtutuwid ng mga tiwaling 
ugnayang pangkabuhayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos.  Minsa’y nahamig ang suporta ng mga 
mangangalakal na Pilipino sa patakarang Pilipino Muna, at maraming iskolar at ekonomista ang 
nagmungkahing gawing kagyat na kahilingan ng bansa ang paglaya ng ating ekonomya.  Nakita sa 
larangan ng sining ang mga palatandaan ng bagong pagpapahalaga sa ating kultura.  Anubaga’t 
niririndi ng sanlaksang makabayang pagkilos ang iba’t ibang larangan ng gawain.  Ngunit wala pa 
tayong naririnig na organisadong pagkilos ng mga pinuno ng pamantasan para maging makabayan ang 
ating edukasyon. 
 
Bagaman marami sa ating mga lider sa edukasyon ang abala sa pagtatalakay at pagtatalo tungkol sa 
mas mabuting paraan at mga kasangkapan ng mahusay na pagtuturo, wala ni isa man sa kanila ang 
nanguna sa pagtataguyod ng tunay na makabayang edukasyon.  Totoong may ilang dalubhasa ang 
sumulat na ng mga akda tungkol sa iba’t ibang aspeto ng nasyonalismo sa edukasyon.  Subalit wala pa 
ring nagagawang isang buong programang pang-edukasyon na maihahambing sa mga programa para 
sa pagpapalaya ng pulitika at ekonomya ng bansa.  Ito’y isang kalagayang lubhang nakalulungkot.  
Sapagkat nangangahulugan ito na sa simula pa lamang ay lumpo na kaagad ang kilusang makabayan 
dahil ang mamamayan ay walang muwang sa mga saligang suliranin ng bayan at walang pakialam sa 
kapakanan ng ating bansa. 
 
Mga Bagong Pag-unawa 
 
Ang pananaw sa ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos ng ilan nating lider pampulitika at pang-
ekonomya ay nagkaroon ng pagbabago bunga ng muling pagsusuri sa ugnayan ng dalawang bansa 
sapul noong pagpalo ng ika-20 siglo.  Ang kanilang pagkilos na naging isang anyo ng nasyonalismong 
pangkabuhayan at pampulitika ay isang pagtatangkang baguhin ang mga kamaliang nagawa ng mga 
lider na nauna sa kanila, gayundin upang tapusin ang pagkilos na pinasimulan noong 1896 ng ating 
mga rebolusyonaryong lider.  Subalit patuloy pa ring binabakas ng nakararami sa ating mga lider sa 
edukasyon ang kanilang ugat sa mga sundalong Amerikanong naging unang mga guro at bahagi ng 
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hukbong sumakop sa ating bayan.  Waring hindi nila alam na ang namanang sistemang pang-
edukasyon at pilosopiya sa likod nito ay angkop lamang sa panahon ng kolonyalismong Amerikano.  
Ang sistemang pang-edukasyong pinairal ng mga Amerikano ay kinailangang umakma at sadyang 
iniakma sa pangangailangang pampulitika at pang-ekonomya ng kolonyalismong Amerikano. 
 
 
Ang Pagbihag sa Kaisipan 
 
Ang pinakamabisang paraan ng paglupig sa isang bansa ay ang pagbihag sa kaisipan nito.  Ang 
tagumpay militar ay hindi nangangahulugan ng paggapi sa bansa.  Hindi masiseguro ng sinumang 
konkistador ang pananaig nito sa sinakop na bansa hanggang nananatiling nag-aalab ang diwang 
mapanghimagsik ng mga mamamayan.  Mahusay itong pinamalas nang sakupin ng mga Hapones ang 
Pilipinas noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  Hindi nasindak ang mamamayang Pilipino sa 
malagim na paghahari ng rehimeng Hapones.  Ang mga malupit nitong pamamalakad na lalong tumindi 
dahil sa matatag na paglaban ng mga Pilipino ay nagtulak lamang sa mga Pilipino na kasuklaman ang 
mga Hapon.  Gayunman, nakita ng mga propagandistang Hapones at ng kanilang mga eksperto sa 
digmaang sikolohikal ang kahalagahang makuha ang kaisipan ng tao.  Kung nagtagal pa sa Pilipinas 
ang mga Hapones, ang mga batang kanilang pinag-aaral ay malamang na naging matibay na haligi ng 
kanilang planong ipailalim ang buong Silangang Asya sa kanilang kapangyarihan.  Ang isip ng mga 
batang ito’y maaaring mahubog na sunud-sunuran sa mga patakaran ng imperyalistang Hapones. 
 
Ang pagkahubog ng kaisipan ang pinakamabisang paraan ng pananakop.  Kaya, ang edukasyon ay 
nagsilbing sandata sa mga digmaan para sa pagsakop ng mga bansa.  Ang hindi maitatatwang 
katotohanang ito ay batid ng pinunong Amerikano sa Pilipinas noong panahon ng digmaang Pilipino-
Amerikano.  Sang-ayon sa Sensus noong 1903: 

Iginiit at itinaguyod ni Heneral Otis ang muling pagbubukas ng mga paaralan at siya 
mismo ang pumili at nagpabili ng mga aklat-pampaaralan.  Natalagang superintendent 
ng mga paaralan ang mga opisyal na Amerikanong karamihan ay paring militar at 
maraming karaniwang sundalo ng hukbong sandatahan ang naging guro. 

Ang mga opisyal ng hukbong Amerikano ay naatasang gumanap ng isang espesyal na tungkulin.  
Kinailangan nilang gumamit ng lahat ng paraan upang payapain ang kalooban ng mga taong ang 
inaasahang paglaya ay binigo ng pagpasok ng bagong mananakop. 
 
Ang pangunahing dahilan ng malawakang paglulunsad ng Amerikanong sistema ng paaralang publiko 
sa Pilipinas ay ang paniniwala ng mga pinunong militar na walang ibang hakbang ang gayon kadaling 
makapagpapalaganap ng kapayapaan sa buong kapuluan gaya ng edukasyon.  Sa pagmumungkahi ng 
malaking pondo para sa edukasyon ay sinabi ni Heneral Arthur MacArthur: 

 
Ang iminumungkahing pondong ito ay bahagi ng operasyong militar na tinatayang 
magpapakalma sa mamamayan nang sa gayon ay matamo at mapabilis ang 
panunumbalik ng katahimikan sa buong kapuluan. 

 
Ang mga Ugat ng Edukasyong Kolonyal  
 
Samakatuwid, sa simula pa lamang ay kasangkapan na ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas upang 
lupigin ang mamamayang ipinagtatanggol ang bagong kamit na kalayaan laban sa mananakop na 
nagpapanggap na kapanalig.  Ang edukasyon ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano 
ay isang kasangkapan ng patakarang kolonyal.  Kinailangang turuan ang mga Pilipino na maging 
sunud-sunuran sa patakarang ito.  Kailangang hubugin ang mga murang isipan ayon sa mga kaisipang 
Amerikano.  Unti-unting inalis ang mga likas na mithiin ng mga Pilipino upang mabura ang lahat ng 
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palatandaan ng pagtutol.  Ginamit ang edukasyon para maakit ang mamamayan sa mga bagong 
panginoon, kasabay nito’y ang pagpapalabnaw sa kanilang diwang makabayan na katatapos pa 
lamang magtagumpay laban sa dayuhang kapangyarihan.  Ang pagpapakilala ng Amerikanong sistema 
ng edukasyon ay isang pailalim na hakbang upang lupigin ang matagumpay na nasyonalismo.  Gaya 
ng sinabi ni Ginoong Charles Burke Elliot sa kanyang librong The Philippines: 
 

Para sa maraming Amerikano, waring kakatuwa ang imungkahi ang paggamit ng 
alinmang wika maliban sa Ingles sa mga paaralang wumawagayway ang kanilang 
bandila.  Ngunit sa paaralan ng India at sa iba pang bansang nasa ilalim ng 
pagkakandili ng Kalakhang Britanya at sa lahat halos ng kolonyang bansa ay pinanatili 
ang paggamit ng wikang katutubo sa paaralang elementarya.  Dahil dito’y napulaan 
ang Estados Unidos na sapilitan nitong ipinagagamit ang kanyang wika sa 
mamamayang walang kakayahang tumutol. 
 
Siyempre, ang gayong sistema ng edukasyon na mga Amerikano ang nagplano ay 
magtatagumpay lamang sa ilalim ng pangangasiwa ng mga gurong Amerikano 
yayamang ang mga gurong Pilipinong sinanay sa mga pamamaraan ng Kastila ay 
hindi maalam ng wikang Ingles. 
 
Madaling isinaayos sa Estados Unidos ang pagpapatala ng mga gurong sundalo.  Sa 
simula ay kompa-kompanya ang pagpapatala ng mga guro, ngunit nang lumaon ay 
bata-batalyon na.  Ang barkong Thomas ay iniakma para pagkargahan sa kanila at 
noong Hulyo, 1901 ay naglayag ito mula San Francisco na may lulang anim na raang 
guro—ang ikalawang hukbong panalakay—na talagang ang pinakapambihirang 
kargamentong dinala sa isang kolonyang bansa sa Silangan. 

 
Ang Amerikanong Bise-Gobernador 
 
Hindi kailanman minaliit ng mga Amerikano ang kahalagahan ng edukasyon bilang isang kasangkapan 
ng pananakop.  Malinaw itong makikita sa mga pagtatadhana ng Jones Act na nagkaloob ng mas 
malawak na pangangasiwa ng mga Pilipino sa gobyerno (autonomy).  Pero, kahit isinaPilipino ang mga 
paglilingkod ng gobyerno sa madla, bagaman inihahanda ang mga Pilipino para sa pangangasiwa nila 
sa kanilang gobyerno, hindi kailanman ipinagkatiwala ang kagawaran ng edukasyon sa kahit sinong 
Pilipino.  Ang bagay na ito’y tiniyak ng Jones Act na nagtatadhana na: 
 

Ang pangulo ng Estados Unidos, alinsunod sa payo at pagsang-ayon ng Senado, ay 
hihirang ng isang bise-gobernador ng Kapuluan ng Pilipinas na magtataglay ng lahat 
ng kapangyarihan ng Gobernador-Heneral sakaling maging bakante ang gayong 
puwesto, pansamantalang matanggal, magbitiw o maimbalido, o sakaling 
pansamantalang lumiban ang Gobernador-Heneral; at ang naturang bise-gobernador 
ang siyang magiging tagapangulo ng kagawarang tagapagpaganap na kilala sa 
taguring Kagawaran ng Pagtuturong Pangmadla, na kabibilangan ng kawanihan ng 
edukasyon at kawanihang pangkalusugan, at maaari siyang bigyan ng Gobernador-
Heneral ng iba pang gawaing pampangasiwaan na gusto nitong ipagkaloob sa kanya. 

 
Anupa’t hanggang noong 1935 ay Amerikano ang nangasiwa sa kagawarang ito.  At nang sumakamay 
ito ng Pilipino sa panahon ng Commonwealth ay nalikha na ang isang bagong henerasyon ng mga 
“Pilipinong-Amerikano.”  Hindi na kailangan ang mga tagamasid na Amerikano sa larangang ito 
sapagkat nahubog na ang isang bihag na henerasyon na nag-iisip at kumikilos na mandi’y mga 
Amerikanong kayumanggi ang balat. 
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Pero hindi naman ito nangangahulugan na walang saysay ang lahat ng turo ng mga Amerikano.  Kahit 
paano’y natuto tayong bumasa at sumulat sa Ingles.  Nagkaroon tayo ng mga lalake at babaing 
marunong bumasa at sumulat.  Natuto tayong makipagtalastasan sa ibang bansa, lalo na sa bansang 
Estados Unidos.  Ang isang edukasyong pangmasa gaya ng gustong pairalin ng Amerikano ay 
talagang mabuti kung hindi lang sana nila ginamit ang kanilang programang pang-edukasyon na 
pangunahing kasangkapan ng kanilang patakarang kolonyal.  Sa kasamaang palad, ang tagumpay ng 
edukasyon bilang kasangkapan ng kolonyalismo ay naging ganap at nadarama ang epekto nito sa 
habang panahon.  Ibinigay natin ang ating kaluluwa kapalit ng kaunting kaalaman sa Ingles.  Ang mga 
kuwento nina George Washington at Abraham Lincoln ay nakapagpalimot sa atin ng ating sariling 
kabansaan.  Dahil sa ating Amerikanong pagtingin sa ating kasaysayan ay naging tulisan ang ating 
mga bayani sa ating pagtingin, at nalisya ang ating paningin sa hinaharap.  Bale-wala ang pagsuko ng 
mga Katipunero kung ihahambing sa ganap na pagsukong ito na nangahulugan ng pagkagapi ng ating 
kahulihulihang depensa.  Ganito inilarawan ni Dr. Chester Hunt ang pagsukong ito: 
 

Ang programang gawing Kanluranin ang kulturang Pilipino kasabay ng pagpapabilis ng 
paglilipat sa mga katutubo ng pangangasiwa ng kanilang gobyerno ay nagbunga ng 
pagtanggap ng masa sa kulturang Amerikano na siyang mithiin ng lipunang Pilipino at 
hindi maiisawang ibunga nito na maging kapitapitagan ang bawat Amerikano sa tingin 
ng mga Pilipino. 
 

Sa madaling sabi, ito ang mabubuting bunga ng maagang sistemang pang-edukasyon sapagkat sa 
loob ng balangkas ng kolonyalismong Amerikano, kailanman magsalungat ang mga layunin at interes 
ng Amerikano at Pilipino, nagiging gabay ng mga Pilipino ang mga paaralan sa pagkilos at pag-iisip na 
makapagsusulong sa interes ng Amerikano. 
 
Ang mga Layunin ng Edukasyong Amerikano 
 
Ang sistemang pang-edukasyon ay hindi itinatag ng mga Amerikano para sagipin sa kamangmangan 
ang mga Pilipino.  Iniakma ito sa mga masaklaw na layunin ng kanilang pagsakop sa bansa gaya ng 
mga layuning pangkabuhayan at pampulitika.  Ito’y para sanayin ang mga Pilipino na maging 
mamamayan ng isang bansang sakop ng Estados Unidos.  Lumitaw ang tunay na layunin ng mga 
mananakop na Amerikano sa Benevolent Assimilation Proclamation ni Pangulong McKinley na 
ipinalabas niya noong Disyembre 21, 1891, noong ang buong bansa, bukod tangi lamang ang Maynila, 
ay kontrolado na ng mga puwersang Pilipino.  Sa kanyang librong The American Occupation of the 
Philippines ay tama ang sinabi ni Judge Blount: 

 
Nakikita ng mga Pilipino na talagang determinado ang Estados Unidos na “iligtas sila 
sa mga panganib ng maagang pagsasarili,” at kung kailangang gumamit ito ng dahas 
para maisakatuparan ang banal na layuning ito ay handa itong gumamit ng dahas. 
 

Sa kabila ng pagpapahayag ng mga opisyal na Amerikano na sinakop nila ang Pilipinas dahil sa mga 
dakilang layuning ipagtanggol at gabayan ito, nagdudumilat ang katotohanang ang sambayanang 
Pilipino ay isang bansang sakop nila na ang kalakarang pambansa ay kailangan nilang iakma sa 
kalakaran ng kanilang pananakop.  Ang sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas ay hinubog ng 
mahigpit na pangangailangang panatilihin at palawakin ang kontrol ng Estados Unidos sa bansa.  Para 
matamo ito ay sinupil ang lahat ng kilusang naglalayon ng kalayaan.  Pinalabas na subersibo ang 
ganitong mga kilusan.  Dahil sa pagkakaroon ng edukasyon ng masaklaw na papel sa pagsakop ng 
isang bansa, hindi nito naiwasang maging kasangkapan sa paglikha ng mga pag-uugaling angkop sa 
mga layunin ng kolonyalismong Amerikano. 
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Isang Bayang Inihiwalay sa Kanyang Kahapon 
 
Ang una at marahil pinakatusong hakbang ng planong gamitin ang edukasyon bilang isang 
kasangkapan at patakarang kolonyal ay ang pasiyang gamitin ang Ingles bilang wikang panturo.  Ang 
wikang Ingles ay nagsilbing isang makapal na pader na naghiwalay sa mga Pilipino sa kanilang 
nakaraan at nang lumaon ay naghiwalay sa ilustrado at sa masa.  Ang mga Pilipino ay dinala ng 
wikang Ingles sa isang naiiba at bagong daigdig.  Sa pamamagitan ng librong Amerikano, hindi lamang 
natuto ng bagong wika ang mga Pilipino.  Natutuhan din nila ang isang bagong sistema ng 
pamumuhay.  Isang sistema ng pamumuhayna ibang-iba sa kanilang nakamihasaan ngunit isa lamang 
katawa-tawang bersiyon ng kanilang pinagtularan.  Ito ang simula ng kanilang pagkatuto.  Kasabay 
nito, naging simula rin ito ng kanilang lisyang edukasyon.  Sapagkat ang kanilang pagkatuto’y hindi na 
bilang mga Pilipino kundi bilang mamamayan ng isang bansang sakop ng dayuhang kapangyarihan.  
Kinailangan alisin sa kanila ang kanilang mga makabayang mithiin sapagkat dapat silang maging 
mabuting mamamayan ng isang kolonyang bayan.  Ang isang ulirang kolonyal ay tunay na kopya ng 
kanyang kolonyalista.  Siya ay masugid na tagasunod ng bagong kalakaran.  Kailangan niyang 
kalimutan ang kanyang nakaraan at itakwil ang mga makabayang adhikain upang mabuhay nang 
matiwasay kundi man maginhawa sa ilalim ng kaayusang kolonyal.  Natutuhan ng bagong henerasyon 
ng mga Pilipino ang buhay ng mga bayaning Amerikano, ang pag-awit ng mga awiting Amerikano at 
naging pangitain nila ang pag-ulan ng yelo at si Santa Claus.  Ang mga bayani ng naghihimagsik laban 
sa kolonyalismong Amerikano tulad ni Macario Sakay ay itinuring nilang tulisan at salarin.  Itinuro nga 
ang buhay ng mga bayaning Pilipino pero hindi naman itinuro ang kanilang mga makabayang akda.  
Ang Espanya’y pinalabas na kontrabida.  Ang Estados Unidos, tagapagligtas.  Hanggang ngayon, 
pinagtatakpan ng ating mga aklat pangkasaysayan ang mga kahayupang ginawa sa atin ng 
mananalakay na hukbong Amerikano gaya ng water cure at reconcentration camps.  Talagang hindi 
maaaring balakin ang isang tunay na edukasyon para sa mga Pilipino sa loob ng bagong kaayusan.  
Sapagkat ang pagsangguni sa mga katutubong kaalaman at paghalukay sa ating kaugalian ay mauuwi 
sa pagkahubog ng isang pambansang pagkakakilanlan na salungat ang mga interes sa interes ng 
nananaig na kapangyarihan. 
 
Ito ang dahilan kung kaya ang nakaraan ng mga Pilipino na halos ganap nang natabunan ng tatlong 
daang taong pagmamalupit ng mga Kastila ay hindi napanariwa sa ilalim ng kolonyalismong 
Amerikano.  Kabaligtaran nito, itinuturing natin ang kasaysayan ng ating mga ninuno na para bang mga 
banyaga silang napadpad sa ating dalampasigan na wala halos kaugnayan sa atin.  Binabasa natin 
ang kasaysayan ng ating mga ninuno na para tayong mga turista sa isang dayuhang lupa. 
 
Mga Pangkabuhayang Pananaw 
 
Ang kontrol ng sistemang pangkabuhayan ng sakop na bansa ang batayan ng kapangyarihan ng 
mananakop.  Malupit ang mga paraang ginagamit ng ibang imperyalistang bansa sa pagsasagawa nito 
di tulad ng Estados Unidos na pino at namumukod-tangi ang pamamaraan.  Halimbawa, pinairal nito 
ang malayang kalakalan bilang patunay ng kabutihang-loob at pagkakawanggawa ng mga Amerikano.  
Sumasaliw naman ang suporta ng sistemang pang-edukasyon sa pananaw na ito at napapalambot ang 
mga epekto ng unti-unting pagsakal sa mga Pilipino.  Hindi kailanman inamin ng mga Amerikano sa 
mga Pilipino ang kanilang mga motibo sa pagtungo sa Pilipinas.  Sa katunayan, sapul pa ng panahon 
ng mga Thomasites ay inilalarawan na ng ating mga aklat-pangkasaysayan ang bansang Amerika 
bilang isang mapagkawanggawang bansa na pumunta dito para lamang sagipin tayo sa Espanya at 
bahaginan ng biyaya ng kalayaan at demokrasya.  Ang halos kawalan natin ngayon ng pag-unawa sa 
mga motibong pangkabuhayan ng Estados Unidos at sa pananatili ng mga interes nito sa ating bayan 
ang pinakamalinaw na katibayan ng tagumpay ng kolonyal na edukasyong ipinagkaloob sa atin.  Anu-
anong kaisipang pangkabuhayan ang isinaksak sa ating isipan ng edukasyong Amerikano? 
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Mahalagang makita na nang magtangka ang mga paaralan na magtanim sa isip ng mga mag-aaral ng 
mga bagay na Pilipino, ang larawan ng Pilipinas na kanilang ipinakita ay isang larawan ng buhay sa 
kabukiran.  Isang Pilipinas na kasing ganda ng kathang isip na larawang iginuhit ni Amorsolo na may 
isang nakangiting magsasakang matipuno ang katawan at isang magandang dalagang nayon na lalong 
nagiging kaakit-akit sa suot niyang patadyong.  Kasama sa larawan ang isang kalabaw at magandang 
bahay kubo.  Ito ang larawan ng Pilipino na itinatanim ng ating edukasyon sa isip ng ating kabataan na 
pumipinsala sa ating bayan sa dalawang paraan. 
 
Una, pinatitibay nito ang paniniwalang ang Pilipinas ay para talaga sa agrikultura na hindi natin 
mababago at hindi dapat baguhin.  (Makikita natin ang mahigpit na pagkapit sa paniniwalang ito ng 
ating mga lola at lolo pati ng mga nanay at tatay ng ilan sa atin.)  nagbubunga ang paniniwalang ito ng 
pagwawalang-bahala sa industriyalisasyon.  Hindi kasi ito itinuturo sa paaralan.  Higit pa rito, 
nagbubunga ito ng takot na baka  hindi mabuti sa atin ang industriyalisasyon, na baka hindi angkop ang 
katangian ng ating bansa sa isang ekonomiyang industriyal, at baka magdulot lamang ito ng mga 
katiwaliang panlipunan na sisira sa katiwasayan ng kabukiran. 
 
Pangalawa, hindi ipinapakita ng ulirang larawang ito ng buhay sa kabukiran ang kahirapan, ang mga 
karamdaman, ang kahungkagan ng kultura, ang nakababagot na buhay nayon, ang mapamahiin at 
mangmang na buhay sa mga atrasadong pamayanan.  Para sa mga edukado, ang kabukiran ay isang 
lugar na maganda lamang bakasyunan.  Lumaki sila sa malalaking kabisera at lunsod at wala silang 
interes na paunlarin ang kabukiran dahil sila’y walang muwang sa mga suliraning pangkabuhayan nito.  
Para sa kanila’y sapat nang pag-unlad ng nayon ang pagkakaroon ng mga poso artisyano at ilang 
maliit na negosyong gawang-kamay.  Ang mga kasalukuyang pagsisikap na mapaunlad ang mga 
kalagayan sa buhay ng mga mamamayan sa lalawigan ay nakatuon sa maliliit na problema at hindi 
sinasaklaw ng mga pagpupunyaging ito ang mahigpit na pangangailangang magkaroon ng reporma sa 
lupa. 
 
Sa pamamagitan ng edukasyong Amerikano, ang mga Pilipino ay hindi lamang natuto ng bagong wika; 
hindi lamang nila nakalimutan ang sarili nilang wika; sila’y naging mga bagong klaseng Amerikano.  
Unti-unting lumukob sa kanila ang buhay-Amerikano.  Ang ating pagpili ng mga bagay na binibili ay 
hinubog ng mga kalakal na gawa ng Amerikano na malayang pumapasok sa ating bayan nang walang 
buwis.  Dinakila ang ekonomiyang agrikultural sapagkat umaayon ito sa kolonyal na ekonomiyang 
kanilang pinatatatag.  Ang mga bansang Kanluranin ay inilalarawan sa ating mga aklat bilang mga 
bansang pinaninirahan ng mga taong higit ang kakayahan kaysa atin sapagkat nakagagawa sila ng 
mga bagay na hindi man lamang sumagi sa ating isipan na kaya nating gawin.  Kontento na tayo na 
ang mga hilaw na sangkap na ating iniluluwas ay naipambabayad natin sa mga produktong ating 
inaangkat.  Ngayon ay hirati na tayo sa mga produktong ito.  At ang pagkahirati nating ito ay hindi basta 
mababago.  Nakapipinsala sa ating ekonomya ang pagkahirati natin sa mga produktong Amerikano.  
Hindi natin naisip kailanman na puwede rin tayong maging industriyalisado sapagkat itinuro sa atin sa 
paaralan na pang-agrikultural lamang ang ating bansa dahil ganito ang lupalop ng mundo na ating 
kinalalagyan, at dahil ganito lamang ang likas na kakayahan ng ating mamamayan.  Tulad din tayo ng 
mga kapwa natin Asyano sa paniniwalang hindi natin kayang patakbuhin ang isang industriyalisadong 
ekonomya. Ito ang dahilan kaya noong bago magkadigma ay hinahamak natin ang mga produktong 
Hapones kahit na kasing husay namang talaga ng mga produkto ng Kanluran ang mga produktong 
ginagawa nito.  Hindi tayo makapaniwala na ang isang bansang Asyano gaya ng Bansang Hapon ay 
magiging kasing-unlad ng Estados Unidos, Alemanya at Inglatera.  Pero mga eroplano, barko at mga 
sandatang gawa ng bansang Hapon ang nagpatalsik sa mga Amerikano at Ingles sa kapangyarihan 
noong panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.  Ito ang paniniwalang naglalayo sa atin sa mga 
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kalapit na bansang Asyano na napagtanto na ngayon ang pangangailangang durugin ang kolonyalismo 
kung gustong mabuhay ng malaya, masagana at maligaya. 
 
Pagtatanim ng mga Amerikanong Institusyong Pampulitika 
 
Ang edukasyong Amerikano ay naghasik ng mga Amerikanong kaisipang pampulitika at nagbunga ng 
pagtayo ng mga Amerikanong institusyong pampulitika sa Pilipinas.  Sa huling talumpati ni Claro M. 
Recto sa Pamantasan ng Pilipinas ay ipinaliwanag niya ang mga dahilan nito.  Tungkol sa mga 
partidong pampulitika ay sinabi niya: 

 
Nakalulungkot ang pangyayaring ang ating mga pangunahing partidong pampulitika ay 
isinilang at yumabong bago natin nakamtan ang kalayaang pampulitika.  Dahil dito’y 
naging katawa-tawang kopya ang mga partidong pampulitika natin na taglay ang 
matingkad na katangian ng banyagang modelo tulad ng paggamit ng impluwensiya, 
pangungurakot, palakasan, pagtanaw sa mga mahalagang usaping pambansa batay 
sa interes ng kinabibilangang partido.  Sinabi kong katawa-tawa dahil hindi nila taglay 
ang tunay na simulaing mahalaga sa pagtatamo ng tunay na panghabang panahong 
kalayaan.  Sa buong panahon ng kolonyalismong Amerikano, lalo at lalo silang naging 
kasangkapan ng kolonyalismo sa halip maging tagapagpaliwanag ng mga kagustuhan 
at mithiin ng mamamayan.  Dahil sa kanilang pagwawalang-bahala, nagawa ng 
kolonyalistang Amerikano na mapatatag ang rehimeng kolonyal at maisulong ang mga 
pansariling hangarin at interes.  Ang tanging naging kapalit nito ay ang konsuwelo-de-
bobong pagdinig ng mga makabagbag damdaming talumpati nila na nagsusumamo ng 
kalayaan at pagbibigay sa kanila ng puwesto de gobyerno. 

 
Hindi naging madali sa mga Amerikano ang pagtatanim ng kanilang mga institusyong pampulitika sa 
bansa.  Sapagkat samantalang gusto nila itong gawin ay gusto naman nilang mapanatili ang 
pagkakasakal sa mga Pilipino.  Hindi nakapagtataka kung ang mga pinuno ng gobyernong Amerikano 
ay walang ibang pakahulugan sa demokrasya maliban sa kanilang sistema ng demokrasya.  Dahil dito, 
iginiit nila sa mga Pilipino ang mga institusyong pampulitikang nakabuti sa mamamayang Amerikano.  
Ang mga katutubong institusyon na sana’y sinibulan ng mga katutubong demokratikong kaisipan at 
balangkas panlipunan ay nasupil.  Kaya naman nasusuklam tuloy tayo sa mga  bansang 
nagpupunyaging mapaunlad ang sarili nilang mga institusyong pampulitika ayon sa mga 
pangangailangan ng kanilang mamamayan na hindi sumusunod sa mga pamamaraang pampulitika ng 
Kanluran.  Pinapaniwala tayo na may ilang pandaigdigang doktrinang pampulitika na dapat pairalin sa 
lahat ng bansa.  Isang halimbawa nito ang paniniwala sa kalayaan ng pamamahayag.  Maraming 
naniniwala na hindi maaaring mapasa-Pilipino lamang ang pamamahayag sapagkat ipagkakait natin sa 
mga dayuhan ang kalayaan sa pamamahayag.  Maaaring ito ay mabuti sa mga malakas na bansang 
walang panganib na masakop ng mga dayuhan, tulad ng Estados Unidos, pero, mapanganib ito sa 
mga bansang kalalaya pa lamang, tulad ng Pilipinas, kung saan malakas pa ang kapangyarihan ng 
dayuhang mananakop. 
 
Pangangailangan ng Muling Pagsusuri 
 
Ang mga bagong paghiling ng kalayaang pangkabuhayan at ang paggiit ng karapatan nating 
magpasiya sa sarili ay nagtutulak sa ating mga pinuno sa edukasyon na muling suriin ang kanilang 
pilosopiya, ang kanilang kaisipan at ang kanilang pangkalahatang oryentasyon sa paghubog ng mga 
Pilipinong magtatatag, magtataguyod at mangangalaga ng makabayang layunin.  Ang patuloy na 
pagpapanatili ng sistema ng edukasyong kinasangkapan ng kolonyalista, ang pagkakimi sa tradisyunal 
na oposisyon ay magbubunga lamang sa patuloy na pag-iral ng sistemang ito ng edukasyong hindi 
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angkop sa nagaganap na malalaking pagbabagong pangkabuhayan at pampulitika ng bansa.  
Maitatanong natin hinggil sa usaping ito kung ano ang mga tungkulin ng isang makabayang 
edukasyong Pilipino. 
 
Ang edukasyon ay hindi dapat tingnan na isa lamang pangangalap ng impormasyon kundi bilang 
paraan ng paghubog sa tao para mahusay niyang magampanan ang papel niya sa lipunan at maging 
kapakipakinabang sa lipunang yaon na kanyang kinabibilangan.  Samakatuwid, ang edukasyon ay 
hindi maaaring ihiwalay sa lipunan.  At hindi ito maaaring ihiwalay sa tiyak na kalagayan ng isang 
bansa sa isang tiyak na panahon.  Kalokohan ang palagay na dapat maging pare-pareho ang tunguhin 
ng edukasyon sa lahat ng panig ng daigdig na nangangahulugang kung ano ang mga katangian ng 
isang Amerikanong edukado ay gayundin dapat ang maging katangian ng Pilipinong nakatapos ng pag-
aaral.  Puwede lamang itong mangyari kung ang antas ng pag-unlad ng ekonomya, pulitika at kultura 
ng dalawang bansa ay pareho at kung magkapareho ang kanilang mga mithiing pampulitika, 
pangkultura at pang-ekonomya. 
 
Ganito tuloy ang nangyayari sa ating bansa.  Hindi lamang natin ginagaya ang Kanluraning edukasyon 
kundi ginawa nating huwaran ang edukasyon ng Kanluraning bansang ito na may pinakamaunlad na 
teknolohiya.  Napakalaki ng agwat ng lipunang Amerikano at lipunang Pilipino.  Sa katunayan, ganap 
na magkaiba ang kanilang mga adhikain. 
 
Pagtataglay ng Kanluraning Pananaw 
 
Ang Estados Unidos ay isang bansang ang ekonomya ay nakabatay sa industriya.  Ito ay isang 
bansang ganap nang maunlad.  Kolonyal ang ekonomya ng ating bansa.  Sa madaling sabi, atrasado 
ang ating ekonomya at hindi pa maunlad.  Ang pulitika ng Estados Unidos ay hindi lamang sa sariling 
bansa nito nakapangyayari kundi nakapangibabaw sa maraming bansa sa buong daigdig.  Kamakailan 
lamang nakaalpas sa kolonyalismo ang Pilipinas at kailangan pa nitong patuloy na makibaka para sa 
ganap na kalayaang pampulitika at pang-ekonomya. 
 
May masigla at matingkad na kultura ang Estados Unidos.  Ito’y isang bansa na ang mga institusyong 
pangkultura ay malayang umunlad nang walang balakid mula sa ibang bansa.  At ang bigkis nito sa 
kanyang katutubong kultura ay malinaw at ipinagmamalaki sapagkat walang dayuhang lakas na 
sumapaw dito na sumira at nagpalabo sa kanilang nakaraan at naglayo sa mamamayan sa kanilang 
minanang kalinangan. 
 
Anu-ano ang mga katangian ng kasalukuyang edukasyong Amerikano sang-ayon sa kalagayang 
pangkabuhayan, pampulitika at pangkultura ng bansang ito.  Anu-ano naman ang dapat maging mga 
katangian ng ating edukasyon sang-ayon sa mga kalagayang pangkabuhayan, pampulitika at 
pangkultura ng ating bansa?  Kapag nakita natin ang pagkakaiba ng dalawang bansang ito makikita 
natin kung gaano kasalungat sa ating mga interes at sa pag-unlad ng ating bayan ang pagtataglay 
natin ng ilan sa mga saligang katangian at pananaw ng edukasyong Amerikano. 
 
Dahil sa pagiging pinakamakapangyarihang bansa at dahil sa pagkakaroon ng mga pangkabuhayang 
interes sa maraming panig ng daigdig ay pandaigdigan ang oryentasyon ng Estados Unidos na 
nakabatay sa isang matatag na makabansang pananaw na malaon nang kinaugalian.  Hindi kailangan 
ng edukasyon ng Estados Unidos na paunlarin ang pangmakabayan ng kabataang Amerikano.  Ang 
Estados Unidos ay panginoon sa kanyang bansa sa lahat ng larangan: pangkabuhayan, pampulitika, at 
pangkultura.  Dahil dito, natural lang na hindi bigyang diin ng edukasyong Amerikano ang uri ng 
nasyonalismong kailangan nating mga Pilipino.  Sa halip, ang internasyonalismo ang higit nitong 
pinagtuunan ng pansin.  Walang masama sa internasyonalismo.  Ito ay isang wasto at dakilang 
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kaisipan.  Subali’t kapag itinanim ang kaisipang ito sa mga mamamayang walang damdaming 
makabayan o nakalimutan na ang sariling kabansaan, ito’y magbubunga ng hindi masusukat na mga 
pinsala.  Ang pagbibigay-diin sa pandaigdigang pagkakapatiran ng tao, sa pagiging magkaibigan ng 
mga bansa, na walang matatag na pundasyon ng nasyonalismo na nagbibigay sa ating mamamayan 
ng pagmamalaki sa ating sariling mga produkto at pangangalaga sa ating mga likas na kayamanan, ay 
hindi maganda ang mga idinulot sa atin.  Isang matingkad na halimbawa ang ating pambansang 
katangiang tayo’y bukas-palad sa mga dayuhan na nagagamit nilang kasangkapan upang tayo’y 
linlangin at pagsamantalahan. 
 
Mga Pilipinong Maka-dayuhan 
 
Ito ang dahilan kaya hinayaan nating makontrol ng dayuhan ang ating ekonomya.  Ipinagmamalaki pa 
natin ang mga dayuhang nagkamal ng kayamanan sa ating bansa at ipinagkakapuri ang kanilang 
tagumpay.  Ikinalulugod nating marinig sa mga dayuhan na ang ating bayan ay isang paraiso ngunit 
hindi man lamang sumagi sa ating isip na ito’y paraiso para lamang sa kanila at hindi para sa 
nakararami sa ating mamamayan.  Nang pamunuan ng ilan nating kababayang may malayang pag-iisip 
ang mga pagkilos para sa nasyonalismo, marami ba sa mga kababayan natin ang sumuporta sa mga 
pagkilos na ito?  Hindi.  Walang pakialam ang marami sapagkat wala silang damdaming makabayang 
mag-uudyok sa kanilang tulungan at ipagtanggol ang ating mga kababayan.  Masakit pa nito, may ilang 
Pilipinong mas inalala ang dayuhan na baka masaling ang damdamin at mag-isip na sila’y ating 
inaaglahi.  Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagtutol ng maraming Pilipino sa mga 
makabayang batas na sa isang banda ay dahil sa pagiging kasangkapan nila ng mga dayuhang interes 
at sa kabilang banda, dahil sa kanilang maling paniniwala na tayong mga Pilipino ay hindi uunlad nang 
walang tulong ng dayuhang puhunan at ng dayuhang mangangalakal. 
 
Ang ating bansa ay bukod-tangi sa lupalop na ito ng mundo na walang makabayang pananaw.  Ano 
ang pinagmulan ng nakakahiyang katangian nating ito?  Isang hindi mapasusubaliang ugat nito ang 
mga paaralan.  Halos hindi itinuturo sa mga paaralan ang pagkamakabansa.  Oo nga’t itinuturo ang 
pagkamakabayan subali’t humahangga lamang ito sa makitid at mababaw na pagmamahal sa bayan 
tulad ng paggalang sa watawat, pagpuri sa kagandahan ng kabukiran at iba pang mga walang saysay 
na pagpapakita ng kabansaan. 
 
Ang masaklaw na bunga ng pagkabigo ng edukasyon ng Pilipinas ay ang pagkakaroon natin ng 
mamamayang larawan ng kawalang malay at nakasandig sa mga pakikitungo sa mga dayuhan, isang 
mamamayang manhid sa pag-aalipusta ng ibang bansa, bukas-palad sa mga dayuhan at tumutulong 
pa sa kanila sa pagdambong sa ating likas na kayamanan.  Bakit hindi man lang nababahala ang 
karamihan ng ating mamamayan sa pagkontrol ng dayuhan sa ating ekonomya?  Karamihan ng sisi ay 
maibabagsak natin sa kolonyal na edukasyon.  Hindi sa atin itinuturo ng kolonyal na edukasyon ang 
wastong pakikitungo sa ibang bansa lalo na sa Espanya at Estados Unidos.  Ang binibigyang diin sa 
pag-aaral ng ating kasaysayan ay ang mga nagawang tulong sa atin ng mga kolonyalista.  Ang mga 
kalupitan at katiwaliang nagawa ng mga Amerikano sa mga unang araw ng kanilang pananakop ay 
ikinubli ng paimbabaw na kabaitan.  Binigyang-diin ang mga magagandang pananalita ni McKinley sa 
halip na ang tunay na motibo ng kolonyalismong Amerikano.  Hanggang ngayon ay ipinalalaganap ang 
alamat ng pagkakaibigan at natatanging pag-uugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos para maikubli 
ang mga di-makatarungang ugnayan ng dalawang bansa.  Sa pagkahubog sa ganitong klase ng 
edukasyon itinuring ng Pilipino na isang biyaya ng maykapal ang pagiging kolonya ng ating bayan sa 
loob ng maraming daang taon.  Kaya, hindi na dapat ipagtaka na matapos nating makamit ang 
kalayaan ay nakalimutan itong ipagtanggol.  Hindi na dapat ipagtaka kung noong ituro ng ating mga 
lider tulad ni Claro M. Recto ang paraan ng ating paglaya ay marami sa ating mamamayan ang 
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nahirapang unawain ang mga makabayang alituntuning malalim na nakatanim sa ibang bansang 
Asyano.  Ang mga pasimuno ng edukasyong Amerikano ay talagang ganap na nagtagumpay. 
 
Ang Suliranin ng Wika 
 
Ang pinakamalaking problemang rumirindi sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay ang usapin ng 
wika.  Hanggang ngayon, patuloy ang mga eksperimento para matiyak kung higit na mahusay ang 
paggamit ng wikang katutubo.  Talagang masyado itong katawa-tawa dahil walang ibang wikang higit 
na gamay ng isang tao maliban sa kanyang sariling wika.  Sa alinmang malayang bansa, likas ang 
paggamit ng katutubong wika sa edukasyon.  Pero dito sa atin, masyadong malalim ang pagkagumon 
natin sa kolonyal na edukasyon na hindi mapagkasunduan ang paggamit ng ating sariling wika na mas 
maraming Pilipino ang tutol kaysa pabor na gamitin ito.  Tulad ng pangkabuhayang pananaw na hindi 
mabubuhay ang mga Pilipino kung wala ang Estados Unidos, gayundin ang pananaw sa edukasyon na 
hindi ito maaaring maging tunay na edukasyon kung hindi ito nakabatay sa kahusayan sa paggamit ng 
Ingles. 
 
Matagal nang nakikinikinita ni Rizal ang nakalulunos na bunga ng kolonyal na edukasyon at sa 
pamamagitan ni Simon, sinabi niyang: 
 

Hinihingi ninyo ang pantay na karapatang mapa-Kastila, ang inyong mga kaugalian, at 
hindi ninyo nakikita na ang inyong ipinaninikluhod ay isang pagpapatiwakal, isang 
pagdurog sa inyong kabansaan, ang pagpuksa sa inyong Inang Bayan, ang pagdakila 
sa paniniil!  Ano ang kahihinatnan ninyo sa araw ng bukas?  Isang bansang walang 
kakanyahan, isang bayang walang kalayaan—lahat ng taglay ninyo’y pawang hiram 
lamang, pati na ang inyong mga kapintasan!...Anong paggagamitan ninyo sa wikang 
Kastila, kayong iilan na nakapagsasalita nito?  Maglalaho ang sarili ninyong pagkatao, 
paaalipin kayo sa utak ng iba, at sa halip na palayain ang inyong sarili ay masasadlak 
kayo sa ganap na pagkaalipin!  Siyam sa bawat sampu sa inyo na nagkukunwaring 
mulat ay mga taksil sa inyong bayan!  Siya na nagsasalita sa wikang iyon ay 
malilimutan ang kanyang sariling wika hanggang sa hindi na niya alam kung paano ito 
gagamitin sa pagsulat at hindi na niya ito nauunawaan, at ilan na ang nakikita kong 
nagkukunwaring hindi nila alam kahit isang kataga man lamang nito! 

 
Talagang nakalulungkot na ang katutubong wika ay itinuturo hanggang sa ikalawang baytang lamang.  
At hanggang ngayon ay hindi pa nalulutas ang usapin kung ito ay gagamitin sa mas mataas na mga 
baytang ng pag-aaral.  Marami na rin tayong eksperto sa edukasyon ang sumulat hinggil sa suliranin ng 
wika.  Ngunit parang nakikimi ang mga ekspertong ito na hayagang igiit ang pagsasaisang-tabi ng 
dayuhang wika sa kabila ng mga ipinakikitang bentahe ng paggamit ng sariling wika.  Malawak at 
malubha na ngayon ang mga masamang epekto ng paggamit ng wikang Ingles.  Napatunayang totoo 
rin sa wikang Ingles ang sinabi ni Rizal tungkol sa wikang Kastila.    
 
Hadlang sa Demokrasya 
 
Napakakitid ng pagkakataong mag-aral sa panahon ng kolonyalismong Espanyol.  Dahil dito, kakaunti 
lamang sa mga Pilipino ang nakapag-aral.  Ang mga nakapag-aral na ito ay tinaguriang ilustrado.  Sila 
ang bumubuo ng piling uri.  Karamihan sa kanila ay galing sa uring nakaririwasa dahil ito lamang ang 
uring may kakayahang itaguyod ang pag-aaral sa kolehiyo ng kanilang mga anak sa ibang bansa.  
Kaya, ang edukasyon ay naging isang pribilehiyo.  Nagkaroon ng malaking agwat ang ilustrado at ang 
masa.  Bagaman maraming ilustrado ang namuno sa kilusang propaganda, karamihan sa kanila’y mga 
repormista na ang layunin ay magkaroon ng reporma ang kolonyal na pamamalakad ng Kastila.  Sa 



 

11	  

isang banda ay masasabing alipin sila ng edukasyong Kastila.  Marami sa mga ilustradong ito ang mga 
unang sumuko at nakipagsabwatan sa mga Amerikano na naging mga unang lider ng mga Pilipino sa 
maagang bahagi ng kolonyalismong Amerikano.  Sa paglaon, hinalilihan sila ng mga produkto ng 
edukasyong Amerikano. 
 
Isa sa pinalalabas na dahilan ng paggigiit ng wikang Ingles bilang wikang panturo ay ang pagiging wika 
ng demokrasya nito umano.  Sa pamamagitan umano ng wikang ito ay matutuntunan ng mga Pilipino 
ang kalakaran ng buhay-Amerikano na pareho ang pagtrato sa mahirap at mayaman at pantay ang 
karapatan ng bawat tao.  Sinasabi ng pilosopiyang ito na kusang malulusaw ang uring ilustrado 
sapagkat sa paglaon ay mamumulat at makapag-aaral ang lahat ng Pilipino.  Ang uring may-pribilehiwo 
ay maglalaho.  Ngunit kabaligtaran nito ang nangyari.  Patuloy na umiral ang uring ilustrado.  Kaya 
lang, mga maka-Amerikanong ilustrado na sila ngayon.  Subalit, tulad ng mga maka-Kastilang ilustrado, 
sila’y naging matibay na tagapagtaguyod ng bagong kalakaran sa bansa. 
 
Ngayon may mangilan-ilang sa wikang Ingles bihirang mag-isip, marami-rami ang medyo nakakabasa 
at nakapagsasalita ng wikang ito at nakararaming masang hirap na hirap mangusap sa Ingles.  Pero 
lahat sila ay hirap mangusap sa sarili nilang wika sapagkat kung hindi man napabayaan ang 
katutubong wika ay tuwirang hinadlangan ang pag-unlad nito. 
 
Ang kalagayang ito ay nagbunga ng isang liderato at masang hindi magkaunawaan na ang mga lider 
ay nangungusap sa malalawak at hindi mawawaang pananalita.  Ito ay isang dahilan kung bakit 
nananatiling hungkag ang lideratong pampulitika.  Ito ang dahilan kung bakit hindi puspusang 
natatalakay ang mga usaping pambansa.  Ito ang dahilan kung bakit ang napipiling lider ay yaong mga 
batikang orador na nanggagalaiti ang talumpati, pasuntok-suntok sa hangin o pahampas-hampas sa 
lamesa.  Ang wikang Ingles ay lumikha ng agwat sa pagitan ng mga nasa poder at ng masa.  Naging 
simbolo ito ng mataas na katayuang panlipunan at ang katutubong wika ay itinuring na mababang 
klaseng wika.  Nagbunga ang wikang Ingles sa pagkabahagdan ng lipunan sa dalawa; sa itaas ay ang 
mga nakapag-aral at sa ilalim ay ang masa na umiindak sa kanilang kumpas.  Isang malinaw na 
katibayan ng kahungkagan ng edukasyong Ingles ang wikang panturo ay ang pangyayaring ang wikang 
katutubo ang gamit ng mga pulitika sa pakikipag-usap sa masa.  Dahil sa kamangmangan sa 
katutubong wika hirap magpaliwanag sa masa ang mga pulitiko. 
 
Dahil sa kakulangan ng masa ng pag-unawa sa wikang Ingles ay bahagya na nila itong maunawaan.  
Nadadala sila sa mga magagandang salita ngunit hindi alam ang kahulugan ng mga iyon.  Ito ay isang 
hadlang sa demokrasya.  Hindi man lamang sumasagi sa isip ng masa na tungkulin nilang unawain ang 
mga suliraning pambansa sapagkat wala sa kanilang hinagap na kaya nilang unawain ang mga 
suliraning kinakaharap ng bayan.  Dahil sa problema ng wika, kontento na ang masa na ipaubaya sa 
mga lider ang pangangasiwa sa lahat ng bagay.  Ito ay isa sa mga ugat ng pagwawalang bahala, 
rehiyonalismo at parokyalismo ng masa.  Kaya, ang Ingles na tinitingnang wika ng demokrasya ay siya 
mismong hadlang sa pag-unlad ng demokrasya sa ating bayan. 
 
Noong 1924, ang kilalang iskolar na si Najib Saleeby ay sumulat tungkol sa wika ng edukasyon sa 
Pilipinas.  Ikinalungkot niya ang paggigiit ng paggamit ng Ingles bilang wikang panturo.  Si Saleeby na 
isang eksperto sa wikang Malayo-Polynesia ang nagsabing ang Tagalog, Bisaya, Ilokano at iba pang 
wika sa Pilipinas ay kabilang sa isang pamilya ng wika.  Aniya: 
 

Ang relasyon ng Tagalog sa Bisaya o sa Sulu ay katulad o mas malapit ka kaysa 
relasyon ng wikang Kastila sa wikang Italyano.  Sa maigsing panahon ang isang 
Batangueño at ang isang Bisaya na kapwa nakapag-aral ay magkakaintindihan agad.  
Maiintindihan at makapagsasalita ng Tagalog ang isang Bisayang estudyante sa loob 
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lamang ng wala pang tatlong buwang paninirahan sa Maynila.  Ang relasyon ng 
wikang Tagalog at wikang Malay ay tulad halos ng relasyon ng wikang Kastila at 
wikang Pranses.   

 
Ito ay sinabi ni Saleeby apatnapu’t dalawang taon na ang nakaraan noong hindi pa malaganap sa 
bansa ang pelikula, pahayagan at programang pangradyo sa wikang Tagalog. 
 
Dagdag pa ni Saleeby: 
 

Kung ibabatay sa gamit, hindi angkop na wikang panturo sa Pilipinas ang Ingles man o 
Kastila.  Alinman sa mga wikang ito ay tila hindi pupuwedeng maging wika ng buong 
kapuluan.  Sa kabila ng tatlong daang taong paghahari at paghahasik ng edukasyong 
Kastila ay hindi napigil ang paggamit ng katutubong wika.  Noong 1898 ilang Pilipino 
lamang ang nakapagsasalita ng Kastila at ang nakararami ay hindi maalam magsalita 
sa wikang ito ni naiintindihan kaya ang wikang ito.  Wala ring gaanong nagawa ang 
dalawampu’t limang taong pagsisikhay ng edukasyong Amerikano.  Bagaman mas 
marami ngayon ang nakapagsasalita ng Ingles kaysa Kastila, mas marami pa rin ang 
nangungusap sa katutubong wika.  Kahit paano’y masasabing gayon ang sistema ng 
edukasyong Kastila tulak ng mga kolonyal at pinansyal na pangangailangan nito, 
ngunit hindi madaling maikakatwiran ang mga dahilang ito sa Amerikanong sistema ng 
edukasyon.  Dapat kusang ipinatanggap sa masa ang edukasyong ito, o kaya naman 
ay dapat ipinakita ng mga tunay na pangyayari at magagandang resulta ang 
kabuluhan nito.  Hanggang ngayon ay hindi magkaroon ang masa ng pagkakataong 
magpahayag ng kanilang pasiya, kaya dapat husgahan ang kasalukuyang sistema ng 
edukasyon batay sa mga katangian nito at mga talagang nagawa nito…Ngunit isang 
usapin ang pagtuturo ng wikang Ingles sa pamamagitan ng radyo at ang 
pagpapatupad nito bilang opisyal na wika.  Lalo nang naiibang usapin ang paggamit 
nito bilang batayan ng edukasyon at bilang tanging wikang panturo.  Ang usaping ito 
ay hindi ganap na mauunawaan nang walang malalim na pag-unawa at karanasan sa 
kolonyal na edukasyon at palakad.  Masyadong matayog at ambisyoso ang 
patakarang ito.  May isang bagay na gusto itong patunayan na kailanman ay hindi pa 
nangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan.  Gusto nitong maisakatuparan ang mga 
hindi nagawa ng lumang Persia at Roma, ni Alexander the Great at ni Napoleon.  
Hangad nitong pawiin ang pagkakaiba-iba ng mga tribo ng mga Pilipino, ihalili ang 
Ingles sa wikang katutubo at palaganapin sa buong kapuluan bilang wikang 
pambansa. 
 

Ang bagay na ito ay hindi na mapapansin ngayon.  Ilan lamang sa mga nagsisipag-aral sa kolehiyo ang 
matatas sa Ingles.  Karamihan ay garil at gumagamit ng katutubong wika.  Lalo pang nadagdagan ang 
pagkalito ng mga mag-aaral nang iutos ng Kongreso na isama sa asignatura ang pag-aaral ng wikang 
Kastila na may 24 na yunits. 
 
Mga Balakid sa Pag-iisip 
 
Ang paggamit ng dayuhang wika ay sagabal sa pagtuturo.  Sa halip na tuwirang matuto ang bata sa 
pamamagitan ng katutubong wika, kailangan muna niyang matutuhan ang wikang banyaga, isaulo ang 
talasalitaan, mabihasa sa tunog, indayog at banghay ng mga salita na pagkatapos ay isinasaisantabi 
lamang paglabas ng paaralan.  Hindi naman ibig sabihin na hindi dapat pag-aralan ang dayuhang wika.  
Pero, dapat itong ituro matapos mabihasa sa sariling wika.  Bibilis pa ang pagkatuto ng ibang wika. 
 



 

13	  

Sabihin mang ang nagtulak sa mga Amerikano na ipagamit ang Ingles bilang wikang panturo ay ang 
dalisay na hangaring bigkisin ang bansaa sa pamamagitan ng isang wika, ang anim na dekada ng 
edukasyong Amerikano ay sapat na para mapagtanto ng mga guro ang mga masamang epekto ng 
dayuhang wika na talaga namang nakasasagabal sa pagkatuto.  Kahit na noong matatag ang Surian 
ng Wikang Pambansa noong 1935 ay wala rin halos mga pagtatangkang iwaksi ang Ingles bilang 
wikang panturo.  Mandi’y iniiwasan ng mga guro ang usapin ng wika sa kabila ng katotohanang 
karamihan sa produkto ng kasalukuyang sistema ng edukasyon ay wala halos natutuhan.  Ito’y 
nangahulugan ng pagkakait ng edukasyon sa napakaraming bata na humihinto ng pag-aaral 
pagkatapos ng mababang paaralan.  Sa kabila ng katotohanang ang wikang pambansa ay 
nauunawaan na ngayon sa buong kapuluan walang nagkalakas ng loob na igiit ang paggamit nito 
bilang wikang panturo.  Palagi na lang ikinakatuwiran na ang pagpapatupad nito ay mangangahulugan 
ng mga bagong gastos at ng paggawa ng mga bagong aklat-aralin.  May mga nagsasabi pang kapos at 
mabuway ang pambansang wika.  Ngunit mababaw ang mga argumentong ito ng ating mga pinuno sa 
edukasyon para mapagtakpan ang talagang pagtutol nila sa katutubong wika.  Kaya, maliban lamang 
sa iilan, ang mga produkto ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas ay mga Pilipinong bantilawan kapwa 
sa Ingles sapagka’t ito’y banyagang wika at sa katutubong wika dahil sa sadyang pagsupil dito ng mga 
nangangasiwa ng pag-aaral ng mga mamamayan. 
 
Ang wikang banyaga bilang wikang panturo ay sagabal sa pagkatuto at sa pag-iisip dahil dapat 
munang masanay ang mag-aaral sa bagong mga tunog, tono, at mga bagong balangkas ng 
pangungusap.  Nahihirapan siyang ipahayag ang kanyang mga saloobin at ito’y bumabaog sa kanyang 
pag-iisip.  Kaya, makikita natin na marami sa ating mga kababayan ang hindi sanay mag-isip ng 
malalim.  Hindi natin ganap na nauunawaan ang mga aklat at peryodikong nakasulat sa Ingles.  Hirap 
na hirap tayong mag-usap sa wikang Ingles pero hindi rin tayo makapag-usap nang mahusay sa sarili 
nating wika dahil ganap natin itong napabayaan. 
 
Ang wika ay kasangkapan ng pag-iisip.  Sa pamamagitan ng wika ay umuunlad ang kaisipan.  Sa pag-
unlad naman ng kaisipan ay umuunlad ang wika.  Ngunit kapag ang wika ay naging sagabal sa pag-
iisip ang pag-iisip ay nabubunsol o nababaog na magbunga naman ng pagkabunsol na kultura.  Ang 
malikhain, mapanuri at mapagbuod na kaisipan ay hindi uunlad sapagkat ang mga mag-aaral ay 
nahihirati sa pagsasaulo ng dayuhang wika.  Dahil sa mekanikal na paraan ng pag-aaral, 
pangkalahatang ideya lamang ang natututuhan ng mga mag-aaral at hindi nagkakaroon ng malalim na 
pag-unawa.  Kaya naging ugali ng mga mag-aaral ang mag-aral lamang para makasagot ng tama at 
pumasa sa pagsusulit para makatapos ng kurso.  Nabubunsol ang malayang pag-iisip sapagkat ang 
wikang panturo ay iba sa wikang ginagamit sa pakikipagtalastasan sa labas ng silid-aralan.  Ang isang 
mag-aaral ay nagkakasya na lamang sa pangangalap ng impormasyon.  Ngunit bihira niyang magamit 
ang mga impormasyong ito para mapalalim ang kanyang pag-unawa sa mga suliranin ng kanyang 
lipunan. 
 
Totoong napabayaan ang ating Surian ng Wikang Pambansa na dapat sanang maging isang 
pangunahing haligi ng isang malayang bansa.  Nagdadalawang-isip ang ating mga guro na ipanukala 
ang kagyat na paggamit ng pambansang wika bilang wikang panturo dahil ipinangangamba nila ang 
pagsalungat sa panukalang ito ng mga nangungusap sa ibang katutubong wika.  Ito ay malinaw na 
halimbawa ng pagkakaroon natin ng kolonyal na kaisipan.  Hindi nakikita ng ating mga guro ang mga 
pagsalungat sa dayuhang wika ngunit kinatatakutan nila ang pagsalungat sa pambansang wika dahil 
anila’y isa lamang sa mga pangunahing wika sa bansa ang batayang ito.  Ngunit ang katotohanang 
sinumang nangungusap sa pambansang wika ay mauunawaan saanmang panig ng Pilipinas, ang 
katunayang ang mga babasahin at pelikulang Pilipino ay tinatangkilik ng masa sa lahat ng panig ng 
kapuluan, ay nagpapakita na, kung sapat lamang na itataguyod, magagampanan ng pambansang wika 
ang dapat nitong maging papel. 
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Samakatuwid ay wika ang pangunahing suliranin.  Ipinakikita ng karanasan na mas madaling matuto 
ang mga bata sa pamamagitan ng katutubong wika kaysa Ingles.  Mapatutunayan ito ng tala ng 
Kawanihan ng Paaralang Pampubliko.  Gayunman, hindi sapat na maging wikang panturo lamang ang 
pambansang wika.  Maraming iba pang usapin na dapat nating pagtuunan ng pansin. 
 
Ang kasaysayan ng Pilipinas ay kailangang isulat muli batay sa pananaw ng isang Pilipino.  Ang ating 
pagpapakita ng mga suliraning pangkabuhayan ay dapat ikawing sa adhikaing makabayan at sa 
paglaya ng bayan.  Ang mga ito’y ilan lamang sa mga suliraning kinakaharap ng paglikha ng 
makabayang edukasyon.  Mahalaga rin ang pamumuno at pangangasiwa ng gobyerno sa layuning ito.  
Kailangan ng ating mga tagapagturo ang suporta ng mga mambabatas.  Kaugnay nito, kailangan ding 
mahigpit na pangasiwaan ang mga pribadong paaralan. 
 
Ang Pribadong Sektor 
 
Bago sumiklab ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig, mababa ang tingin ng mga nagsipagtapos sa 
paaralang publiko sa mga nagtapos sa mga pribadong paaralan.  Itinuturing ng marami na mas 
mahusay ang mga nagsipagtapos sa paaralang publiko kaysa pribado.  Bagaman may mga exclusive 
private institutions, para lamang ito sa mga nakaririwasa.  Ang mga paaralang ito ay hindi salamin ng 
mas mahusay na pagtuturo kundi sumasalamin ito ng mas mataas ng katayuang panlipunan. 
 
Kahit paano’y kinakikitaan pa rin ang mga mag-aaral sa mga paaralang publiko ng pagsangkot sa mga 
usaping pambansa.  Ang mga bakas ng makabayang tradisyon ay nananatili sa kamalayan ng mga 
magulang na naging kalahok ng rebolusyon na kanilang naipamana sa kabataan.  Sa kabilang banda, 
matingkad sa mga mag-aaral sa mga pribadong paaralan ang pagwawalang bahala sa mga suliranin 
ng bansa na ang mga magulang ay bukas-palad na kumalinga sa kolonyalismong Amerikano. 
 
Nangyari na naging hamak ang mga paaralang publiko.  Naging paaralan na lamang ito ng mahihirap 
na estudyante.  Iyong mga may-kaya, o iyong mga nagkukunwaring may-kaya, ay sa mga paaralang 
pribado pinag-aaral ang kanilang mga anak.  Nagbunga ito ng paglakas ng priban=dong edukasyon na 
dahil sa pagiging malakas na negosyo ay sinibulan ng diploma mill.  May dalawang pangyayaring agad 
na ibinunga ang paglakas ng pribadong edukasyon: Una ay ang komersiyalisasyon o pagiging negosyo 
na lamang ng edukasyon.  Nauwi ito sa pagbagsak ng kalidad ng edukasyon dahil sa kakulangan ng 
pasilidad ng mga paaralang publiko at komersiyalisasyon naman ng mga paaralang pribado.  Isang 
katotohanang hindi maikukubli ang pagkakaroon ng saksakan ng daming mag-aaral sa bawat silid-
aralan ng mga paaralang pribado at sobra-sobra ang trabaho ng mga guro para magkamal ng malaking 
tubo ang naturang mga pribadong paaralan.  Pangalawa, lumaki ang ilang paaralang pribado na pag-
aari at pinatatakbo ng mga dayuhan na ang mga kursong agham panlipunan ay hawak ng mga 
dayuhan.  Bagaman maaaring hindi kontra-Pilipino ang mga dayuhan, talagang hindi naman sila 
maaaring magkaroon ng makabayang pagtingin.  Nag-iisip sila bilang mga dayuhan na may pansariling 
mga interes.  Kaya ang pagdami ng mga paaralang pribado at kasabay nitong pagbagsak ng kalidad ng 
pagtuturo sa mga paaralang publiko ay hindi lamang nagbunga ng mababang klaseng edukasyon kundi 
ng isang edukasyon tiyak na hindi para sa Pilipino. 
 
Nitong nakalipas na ilang taon, nagkaroon ng hakbang na pagkalooban ng kalayaan sa paggawa ng 
kurikulum at gayundin nang malaking luwag sa pangangasiwa ang ilang pribadong paaralang papasa 
sa pamantayan ng gobyerno.  Iyon ay isang paurong na hakbang.  Totoong ang hakbang na ito ng 
gobyerno ay sagot sa mga paratang dito na nagbubunga ang mga pakikialam ng estado sa pagiging 
de-kahon ng edukasyon.  Pero, sa bansang namumulat pa lamang sa mga makabayang adhikain, 
tungkulin ng isang makabayang administrasyon na tiyakin ang pagkahubog ng kamalayan ng kanyang 
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mamamayan patungo sa makabayang landasin.  Ang awtonomya ng mga pribadong institusyon ay 
maaaring gamitin para wasakin ang mga makabayang adhikain lalo na kapag ang pag-aari ng paaralan 
at ng mga kursong agham panlipunan ay hawak ng dayuhan.  Palalabuin lamang ng awtonomya ng 
mga pribadong paaralan ang mga makabayang adhikain sa pamamagitan ng paninira ng dayuhan o sa 
komersiyalisasyon ng edukasyon. 
 
Iba pang mga Daluyan ng Edukasyon 
 
Samantalang ang mga kahinaan ng sistemang pang-edukasyon ang naging dahilan ng pagkawala ng 
mga makabayang adhikain, winawasak naman ng mass media at ng mga instrumentong pangkultura 
ang anumang natatamo ng ibang larangang pang-edukasyon.  Ang pananaw ng mga Pilipino ay sinisira 
ng mga balita, pelikula at iba pang mga kagamitang pangkultura na halos galing lahat sa Estados 
Unidos.  Ang mga Amerikanong pelikula at komiks, mga pahayagang Amerikano, ang pag-aaral ng 
libre (fellowship) sa Estados Unidos, ay nakatulong sa pagiging halos Amerikano ng ating pananaw.  
Hindi makapangingibabaw ang kulturang Pilipino kapag hinayaan ang pagbaba ng mga pangkulturang 
babasahin at panooring galing Kanluran na tumatabon sa mga maliit nating pagsisikhay na maisagawa 
ito. 
 
Kailangan: Mga Pilipino 
 
Ang edukasyon ng Pilipino ay dapat maging isang Pilipinong edukasyon.  Dapat itong ibatay sa mga 
pangangailangan at adhikain ng bansa.  Ang layunin ng edukasyon ay hindi lamang ang makalikha ng 
mga lalake at babaeng marunong bumasa at sumulat at marunong magkuwenta.  Pangunahing layunin 
nito ang mahubog ang isang mamamayang may malasakit sa bayan at nauunawaan ang kanilang 
pagiging bansa.  Isang mamamayang binibigkis ng layuning paunlarin ang buong lipunan hindi lamang 
ang kani-kanilang mga sarili.  Oo nga’t itinuturo sa mga mag-aaral ang buhay nina Rizal at Bonifacio.  
Ngunit hindi iniaakma ang kanilang mga aral sa kasalukuyang suliranin ng ating bayan at itinuturo ang 
kanilang buhay bilang mga maikling kuwento tungkol sa mga nakalipas na pangyayari na ikinasisiyang 
pakinggan ng mga bata. 
 
Natutuhan nating gamitin ang mga pamantayang Amerikano sa ating mga suliranin at tinitingnan natin 
ang maagang bahagi ng ating kasaysayan mula sa pananaw ng mga dayuhan.  Marami tayong 
natutuhang bagay ngunit hindi umunlad ang ating mga pananaw.  Hindi halos tumanim sa kamalayan 
ng mga mag-aaral ang wastong pagmamalasakit sa mga bagay na likas sa Pilipinas at ang 
pagmamalasakit sa kinabukasan ng ating bayan.  Nag-aaral ang mga bata upang makakuha lamang ng 
diploma.  Maraming bagay silang natututuhan ngunit hindi nila nasasapol ang makabayang pananaw 
dahil mababaw lamang ang kanilang pagkatuto na kadalasan ay mga anyo at hugis lamang ng mga 
bagay at hindi ang mga diwa at katuturan ng mga iyon. 
 
Ano ang dapat maging pangunahing layunin ng edukasyon sa Pilipinas?  Para lamang ba tayo 
matutong sumulat at bumasa?  Kung ito lamang ang layunin, walang patutunguhan ang edukasyon.  
Una sa lahat, kailangang tiyakin ng edukasyon ang kaligtasan ng bansa.  Walang anumang patakarang 
pangkabuhayan at pampulitika ang magtatagumpay kapag hindi itinanim ng edukasyon sa kabataan 
ang tamang pananaw na magtitiyak ng pagsasakatuparan ng mga layunin at patakarang ito.  Dapat 
ituon ang mga patakarang pang-edukasyon ng Pilipinas sa paghubog ng mga Pilipino.  Dapat tiyakin ng 
mga patakarang ito na ang mga paaralan ay humuhubog ng mga lalake at babaeng ang pananaw ay 
ayon sa mga pangangailangan ng bayan. 
 
Sa nakalipas na mga rehimeng kolonyal, naging kasangkapan ang edukasyon sa paghubog ng mga 
Pilipinong naninikluhod sa mga mananakop.  Dinakila nila ang mga dayuhang mananakop na ito.  Hindi 
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sa atin itinuro ang obhetibong pagtingin sa kanila para sana nakita natin ang kanilang mga mabuting 
katangian at kapintasan.  Ito ang dahilan ng pagkahubog ng maling pananaw ng mga Pilipino sa mga 
dayuhang mananakop at sa kanilang sarili.  Ang tungkulin ngayon ng edukasyon ay iwasto ang maling 
pananaw na ito.  Dapat na natin ngayong isipin ang ating mga sarili, ang ating kaligtasan, at ang ating 
kinabukasan.  At hanggang hindi natin inihahanda ang kaisipan ng mga kabataan sa pagpupunyaging 
ito, mananatili tayong mamamayang walang pakialam sa ating bayan na walang tiyak na patutunguhan 
at hindi tiyak kung ano ang kasasapitan sa araw ng bukas.   
 
 


