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Marso 20, 2020 

Rizal at Nasyonalismo 

Sa kanyang libro “The Propaganda Movement: 1880-1895,” ginamit ni John          

Schumacher, S.J. ang sosyolohikal na lente upang siyasatin ang mga pagganyak at            

pangyayari nang isinulat ni Jose Rizal ang Noli Me Tangere. Nakapagbigay kritisismo si             

Schumacher sa mga aspeto ng talab sa lipunan, impluwensiya sa kultura, at pulitikal na              

kinalabasan, bago at pagkatapos isinulat ang teksto, sa pagsaalang-alang ng kolonyal na            

kasaysayan ng Pilipinas at Espanya. Kritiko ito ng Noli alinma’y hindi sa kanyang literaryong              

palaugnayan at semantika, ni kanyang daloy sa naratibong episodyo; kanyang isinayat ang            

lipunang kahinatnan sa propagandang pulitikal ng nobela lamang. 

Una sa lahat, sa pagsulat ng akdang Noli, isinuri ni Schumacher ang kalahatang             

impluwensiya ng kulturang Espanyol at Pilipino kay Jose Rizal. Primaryong halimbawa nito            

ang kanyang lantarang paglalantad ng mga Espanyol, alinmang asal ang kanilang meron, at             

ang pagsasakdal sa kapwa Pilipinong nahawaan sa pagkakabulok ng banyaga, ang kanser ng             

Pilipino na kanyang itinukoy. Ikalawa, umabuloy sa mas mabuting pagkaunawa sa talab ng             

lipunan ang imbestigasyon ni Schumacher. Pagganyak na isinulat ang Noli upang imulat ang             

Pilipino, hindi lang ang mga may-kayang pumasok sa mas mataas na edukasyon kagaya sa              

kanya, kundi rin ang karaniwang populasyon na hindi “thinking readers.” Nadawit ni Rizal             

ang madla sa bawat stratum, banyaga o natibo. Ikatlo, nakapagbigay-diin si Schumacher kung             

paano napinsala ang relihiyosong at pulitikal na klima nang dahil sa nobela. Natakot ang mga               

prayle sa paghuhubad ng kanilang korupsyon at kabulaanan at sa posibleng pag-aalsa ng mga              

Pilipino. At kahit na pilit na ipinuslit ito, nakayang ipalaganap ang pagmulat sapagkat ang              

igting ng estado at simbahan ang naging hadlang sa pagpigil sa nobela.  
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May problema lamang ang kritiko ni Schumacher. Subersibo ang nobela, sabi ng mga             

banyaga, habang erehe ito, sabi ng mga prayle, ngunit, ano ang sabi ng karaniwang Pilipino?               

Ang tanging hinangad niyang ipakitang perspektibo ay galing sa mga akademiko, prayle, at             

mataas na echelon ng lipunan noon, samakatuwid, nabigo ang kritiko na ipamalas ang epekto              

ni Rizal sa ibang sektor ng lipunan. Marahil, may partikular na inklinasyon si John              

Schumcher S.J. dito, sapagkat isa rin siyang pari. Mabigat nang dramatisahin ni Rizal ang              

kalagayan ng kanyang kababayan, ngunit hindi tiyak ang diskurso ni Schumacher sa            

kinahantungan ng mga taong pinaka-apektado sa rehimeng kolonyal.  

Gayunpaman, natulungan ni Schumacher ang mga mambabasa ng Noli sa          

pamamagitan ng pagpapakilala sa interaksyon ni Rizal sa kanyang lipunan. Kanyang           

ibinunyag ang pag-iisip ni Rizal na maisulat ang piyesa, at nagbigay ito ng higit pang               

kapangyarihan sa nobela, kapag mauunawaan ng mambabasa ang henyo ni Rizal na humimok             

ng nasyonalismo. Nagbibigay-pugay ang kritiko kay Rizal na nagdala sa charter ng            

nasyonalismo, ngunit sa pagbabasa sa nobela at kritisismo, makikita ang pagkakaiba ni Rizal.             

Daan-daang Pilipino naman may diplomang banyaga at dedikasyon sa sariling bansa, ngunit            

hindi lang may pribilehiyo, utak at kahusayan si Rizal, siya lang may pagpupunyaging             

isinakatuparan. Dahil nito, pinakilala ni Schumacher kung gaano kinailangang gumalantang          

ang Pinoy sa pamamagitan ng Noli. Kaya indipensable ito sa kasalukuyang panahon, sa isang              

mundong walang hangganan at naaalinsunod na kultura. Muling binuhay ang kanser, sa mga             

Pilipinong nang-aapi sa sariling bayan at nagpapahintulot sa kolonisasyon ng Intsik--dapat           

kumapit sa pambansang pagkakakilanlan, sa pamamaraan ni Jose Rizal na, kahit na ilustrado             

o niloko, hinding-hindi tinalikdan ang Inang-Bayan. 
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