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Abstract 

 
This paper discusses the contributions of F. P. A. Demeterio III to Filipino 
Philosophy. It highlights his intellectual and praxiological biography by using 
email interviews as methodology. It is divided into three major parts. The first 
is the short introduction of the life and works of Demeterio. The second is the 
transcript of the email interview. And the last is the foresights and insights 
regarding Demeterio’s contribution. 
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Panimula 
 

Tila lahat ng nakalanghap ng simoy ng hangin ng pilosopiya ay nangangarap na 
gumawa o makatuklas ng malaking proyekto kung saan ang kanilang pangalan ay 
maibibilang sa pedestal ng mga pantas tulad nina Socrates, Plato at Aristotle- lalo na dito sa 
Pilipinas. Wala namang masamang maghangad dahil lahat naman ay may likas na 
kakayahang matuto. Subalit sa puntong ito ang hinahangad ng mga mananaliksik ay hindi 
itaas ang kanilang mga sarili bilang mga pantas kungdi ang palutangin ang isang Pilipinong 
iskolar at dalubguro na talagang kinakitaan ng higit na kagalingan, si F. P. A. Demeterio III 
sa larangan ng pilosopiya sa Pilipinas.  

 
 Magandang maglagay ng mga pasubali sa pagpapatuloy ng akdang ito. Una, sa 
pasimula ay hindi nito ginagamit o inilagay sa pamagat ang ‘Pilosopiyang Pilipino’. Kung 
meron man o walang Pilosopiyang Pilipino ay hindi na mahalaga sa yugtong ito. Ang 
mahalaga muna ay sa pamamagitan ng akdang ito ay mapayaman ang diskurso ng 
pilosopiya sa Pilipinas. Pangalawa, ang akdang ito, na nakatuon kay F. P. A. Demeterio III, 
ay isa lamang sa marami pang susunod na akda kung saan marami pang mga dalubguro na 
Pilipino ang ipakikilala ang kanilang mga ginawa at kontribusyon sa pilosopiya sa Pilipinas. 
Pangatlo, ay wala namang iisang pamantayang ginagamit para sabihin na ang isang Pilipino 
ay kabilang sa mga pantas o pilosopong kailangang parangalan o itampok ang mga ambag. 
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Subalit naging pamantayan ng mga may akda ng papel na ito sa pagtatampok o pagpili kay 
Demeterio ay ang mga sumusunod: kahalagahan ng mga akdang ginawa sa pag-unlad ng 
pilosopiya sa Pilipinas, dami ng akdang ginawa, mga komentaryo sa kalagayang 
panlipunan ng bansa, at ambag o tulong na ginagawa sa mga bagong sibol na mag-aaral ng 
pilosopiya sa Pilipinas. Sang-ayunan man o hindi ng ilang higit na nakakaunawa ang 
pamantayang ginamit dito ay isa pa rin itong magandang kalagayan na kung sila rin ay 
magsusulat at ilalantad ang kahinaan ng papel na ito ay higit na magpapayaman sa 
isinusulong na diskurso ng pilosopiya sa Pilipinas. 
 

Nahahanay ang ganitong panulat sa mga akda nina Emmanuel De Leon at Marvin 
Einstein S. Mejaro ng Pamantasan ng Santo Tomas sa proyekto sa nilang panayam kina Fr. 
Leonardo Nieva Mercado, SVD (De Leon & Mejaro, 2016) at Bro. Romualdo Abulad, SVD 
(De Leon, 2016). Mayroong ding naunang proyekto ang mga may akda ng papel na ito na 
ginawa at iyon naman ay bilang pagkilala sa ambag ni Emerita S. Quito (Abenes & 
Mahaguay, 2017). Subalit may kaibahan din ang akdang ito dahil kasama dito ang lahat ng 
mga akda ng pilosopong itinatampok upang sa ganoon ay maging hayag sa lahat ang 
kanyang mga kaisipan. Sa ganitong diwa ay ilalapit ng proyektong ito ang bawat akda ng 
pilosopo sa mambabasa.  

 
 Ang papel na ito ay nahahati sa tatlong magkakaugnay na bahagi.  Una rito ay ang 
maikling pagpapakilala kay F. P. A. Demeterio III. Kasama na rito ang pagpapakita ng 
kanyang mga ginawa at naisulat. Pangalawa ay ang panayam kung saan naganap sa 
pamamagitan ng pakikipagpalitan ng electronikong sulat o e-mail. Makikita sa bahaging ito 
ang pagpapalawig ng pantas sa kaniyang mga isinulat at pagbibigay-katwiran na rin sa mga 
pangkasaysayang relasyon sa kaniyang bawat akda. Pangatlo ay ang paglalagom ng mga 
mananaliksik kung saan ipapakita nila ang mga kalakasan, banta, at mga oportunidad na 
maari pang yakapin ng mga nagnanais makisali, sa pagtalakay o pagpuna ng korpus ni 
Demeterio. 
 
Sino si F. P. A. Demeterio III? 
 
 Mayroong dalawang kapos na landas ang inilatag para makilala si F. P. A. Demeterio 
III. Ang una ay sa pamamagitan ng pagtunghay sa talaan ng mga mahahalagang tao at 
pangyayari sa kanyang buhay. Ang pangalawa ay ang pagdanan sa kanyang mga naisulat 
bilang buod ng kanyang kaisipan at mga hangarin sa buhay. Kapos ang parehong landas 
dahil sa kabila ng mga makikitang tala sa dalawang daan ay makikitang hindi pa rin ito 
sapat para ilarawan ang isang nilalang. Hindi sapat ang parehong pamamaraan dahil 
hanggang sa ngayon ay isang proyekto pa rin ang buhay ni F. P. A. Demeterio III. Aktibo pa 
rin siya sa kanyang mga isinusulong na kaisipan at adbokasiya. Gayunpaman gagamitin pa 
rin ang mga nabanggit na pamamaraan sa akdang ito at hayaan na lamang magpatuloy ang 
mga bagay na hindi nabanggit at hindi naisulat.  
 

Si Feorillo Petronilo A. Demeterio III ang administrador ng pananaliksik sa 

Pamantasang De La Salle Maynila noong isinagawa ang pananaliksik na ito. Siya ang 

namumuno sa opisinang University Research Coordination Office (URCO). Bilang 
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administrador, siya ay isa sa masisigasig na tagapagsulong ng adhikaing maging isang 

Research University ang nabanggit na pamantasan. Sa pagsusulong niya ng adhikaing ito, 

lubusan siyang nagkaroon ng malay na yakapin ang pilosopiya ng edukasyon ng Alemang 

intelektuwal na si Wilhelm von Humboldt (1767-1835). Ang pilosopiya ng edukasyon ni 

Humboldt ay nakasalig sa pundasyon na research ang pangunahing layunin ng edukasyon, 

samakatuwid ang layunin ng guro at ng mag-aaral ay magtulungan upang bumuo ng 

research na makatutulong sa lipunan.   

Isinilang si Demeterio sa Maasin, Leyte noong ika-7 ng Enero, 1969. Ang kaniyang 

mga magulang ay sina Candelaria Abiera Demeterio, isang guro at Feorillo Demeterio, Sr., 

isang lingkod bayan. Mayroon siyang dalawang kapatid na sina Feorillo Demeterio, Jr. at 

Feorillo Demeterio IV. Nagtapos siya ng elementarya at sekundarya sa Saint Joseph College, 

isang diocesanong paaralan sa Southern Leyte. Kumuha siya ng kursong Organic Chemistry 

sa Visayas State College of Agriculture o mas kilala ngayon bilang Visayas State University. 

Dahil sa kagustuhang maging pari ay nag-aral siya sa Universidad ng Santo Tomas (UST) 

ng pilosopiya at teolohiya. Sa UST na rin niya kinuha ang kaniyang Masterado sa 

Pilosopiya. Samantala sa Universidad ng Pilipinas (UP) naman siya nag-aral ng Doktorado 

sa Pilosopiya sa Araling Pilipino.  

 Nagturo siya sa Kagawaran ng Pilosopiya sa San Beda College-Manila (SBC). Sa 
institusyong ito umusbong ang kaniyang matinding pagyakap sa kritikal na 
pamimilosopiyang nakadugtong sa kalagayang panlipunan. Naging makabuluhan ang 
kaniyang pamamalagi sa Kagawaran ng Pilosopiya, subalit dahil sa ilang hindi 
pagkakaunawaan ay napilitan niyang lisanin ang paaralan hanggang sa kinupkop siya ng 
Kagawaran ng Filipino sa Pamantasang De La Salle Maynila (DLSU). 
 
 Sa DLSU siya tuluyang tumubog sa pananaliksik at lalong higit sa pagpapalawak ng 
diskurso sa pilosopiya sa Pilipinas at mga usaping panlipunan gamit ang wikang Filipino. 
Aktibo siya sa pagtuturo sa gradwadong antas sa Pilosopiya at Araling Filipino ng nasabing 
pamantasan kung saan matingkad at matibay ang kaniyang pakikibahagi sa mga 
pananaliksik ng kaniyang mga mag-aaral.  
 
 Marahil hindi pa ito ang panahon para isulat nang detalyado ang kaniyang buhay 
dahil sa dami pa ng kaniyang mga ginagawa ay tila nagsisimula pa lamang siya at wala 
pang bakas ng pagkapagod. Subalit nandito na tayo sa panahon na kailangan nang ihain sa 
mas nakararaming mambabasa upang magkaroon sila ng tungtungan sa kanilang pagpasok 
sa diskurso ng pilosopiya sa Pilipinas. Sa huli ay tiyak na kulang pa rin ang pagpapakilala 
kay F. P. A. Demeterio III dahil marami pa rin ang hindi nasabi tungkol sa kanya. 
 

Samantalang sa pagtahak sa ikalawang landas ng pagpapakilala ay inilagay ng mga 
may akda sa isang peryodisasyon ang mga gawa ni Demeterio para sa mas masinsinang 
pagpapaliwanag. Ang nasabing peryodisasyon ay nahahati sa apat: (1) Panahon ng 
pagkakahubog (1969-1994); (2) Panahon ng Akademikong Radikalisasyon; (3) Panahon ng 
Akademikong Filipinisasyon (2008-2014); at (4) Panahon ng Humbodtiyanismong 
Radikalisasyon (2015 – kasalukuyan)  
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 Mahalaga ang pagbabaybay sa paglago at pagbabagong naganap kay Demeterio sa 

bawat yugto, kaya makatuwirang tingnan ang kakanyanhan ng bawat isa.  Una, ang mga 
taong 1969 hanggang 1994 ay tumutukoy sa mga taon ng pagkakahubog o formative years. 
Dito nakapaloob ang intelektuwal at sosyal na impluwensya kay Demeterio simula sa 
kaniyang pamilya sa Leyte, pag-aaral ng Organic Chemistry sa Visayas State University 
hanggang sa tuluyang paglangoy sa karagatan ng Pilosopiya. Pangalawa, ang mga taong 
1995 hanggang 2008 – ay tumutukoy sa Radikalisasyon na umusbong sa San Beda. Dito 
nagsimula ang kritikal na pamimilosopiya ni Demeterio na dinala pa niya sa labas ng apat 
na sulok ng silid-aralan sapagkat nakilahok siya sa Labor Movement ng pamantasan na 
siyang naging sanhi ng pagkasara ng Kagawaran ng Pilosopiya roon. Pangatlo, ang mga 
taong 2009 hanggang 2014, ay tumutukoy sa paglipat niya sa Kagawaran ng Filipino sa 
Pamantasang De La Salle Maynila.  Sinimulan naman niya dito ang Filipinisasyon. Dito ay 
kapansin-pansin na karamihan sa kaniyang mga akda ay nakasulat na sa wikang Filipino. 
Ang pang-apat ay ang mga taong 2015 hanggang sa kasalukuyan o ang Humboltianismong 
Radikalisasyon. Sa panahong ito ay sinimulan niya ang pananaliksik na nakatuon sa 
pakikipagtulungan o kolaborasyon sa kaniyang mga mag-aaral at iba pang dalubhasa. Ang 
kaniyang pagkilos sa panahong ito ang nagluwal sa kanyang akda na may pamagat na 
Humboldtian Critique of Philippine Higher Education (Demeterio & Pada, 2018). Dito ay 
tuwiran niyang niyakap ang pagkakaroon ng kolaborasyon sa pananaliksik na siyang tatak 
ng Humboldtian na pamamaraan.  

 
Nilagyan ng tuwirang taon ang mga peryodisasyon na ito bagaman hindi talaga 

masasabing sa naturang taon ay nagtapos o nagsimula ang mga nais ipahiwatig na 
bahagdan. Kinikilala ng mga mananaliksik na talagang nagpapatong-patong ang mga 
bahagdan at maaari talagang lumampas o pumasok sa ibang taon at bahagdan. Sa parehong 
peryodisasyon din ilalagay ang pagpapakita ng mga akda ni Demeterio maging ang 
pakikipanayam sa kaniya.  

 
I. Taon ng Pagkakahubog (1969- 1994)  

“The Platonic Undertones of Modern Physics” in The Thomasian 
Philosopher  

1991 

“The Structure of Filipino Morality” in The UST Theology Journal 
(Theology Journal of the University of Santo Tomas) 1992 

The History of Plato’s Theoretical Physics 1992 

“Semiology on the Invariable Sacramental Elements” in The UST 
Theology Journal (Theology Journal of the University of Santo Tomas) 

1993 

II. Akademikong Radikalisasyon (1995- 2008)  

“Taking Advantage of Man’s Freedom or Unfreedom” in Scientia 
(Multidisciplinary Journal of San Beda College) 

1996 

“Thesis Writing Guidelines for the Senior Students of the Philo Dept., 
SBC-CAS” in Scientia (Multidisciplinary Journal of San Beda College) 

1997 

“The Genealogy of Filipino Values” in Scientia (Multidisciplinary Journal 
of San Beda College) 

1998 
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“The Politics of Knowledge in the Spanish Colonial Philippines” in 
Scientia (Multidisciplinary Journal of San Beda College) 

1999 

“Re-Reading Emerita Quito’ Thoughts on the Underdevelopment of 
Filipino Philosophy” in Scientia (Multidisciplinary Journal of San Beda 
College) 

2000 

“Reviewing Live Show (Toro)” in The Bedan (Student Publication of San 
Beda College) 

2001 

“The Rhetorical Profile of Cebuano Radio Drama” in Scientia 
(Multidisciplinary Journal of San Beda College) 

2001 

“Cognitive Anthropology and the Unfinished Agenda of the Early 
Indigenous Phase of Filipino Philosophy” in The Thomasian Philosopher 
(Philosophy Journal of the University of Santo Tomas) 

2001 

“Thought and Socio-Politics: An Account of the Late 20th Century 
Filipino Philosophy” in Hingowa (Ecclesiastical Journal of Holy Rosary 
Seminar, Naga City) 

2002 

“The Aesthetics of Cebuano Radio Drama” in Scientia (Multidisciplinary 
Journal of San Beda College) 

2002 
 

“Defining the Appropriate Locus of Radical Peace Studies in Filipino 
Philosophy” in Philippiniana Sacra (Ecclesiastical Journal of the 
University of Santo Tomas) 

2002 

“The Grammar of Social Conflict in the Philippine Electoral Process and 
the Task of Filipino Philosophy” in Philippiniana Sacra (Ecclesiastical 
Journal of the University of Santo Tomas) 

2003 

“Our Premodernity and their Tokens of Postmodernity” in Philosophia 
(Philosophy Journal of De La Salle University)  

2003 

“New Paradigms for a Thesis Work in Filipino Philosophy” in Scientia 
(Multidisciplinary Journal of San Beda College)  

2003 

“A Department of Atheism and Anti-Spirituality” in The Bedan (Student 
Publication of San Beda College)  

2004 

A Cognitive Mapping of the Ideology in the Award-Winning Filipino 
Novels in English  

2004 

“The Image and Symbol of the Self in the Award-Winning Filipino Novels 
in English” in Scientia (Multidisciplinary Journal of San Beda College)  

2004 

“Thomism and Filipino Philosophy in the Novels of Jose Rizal” in Scientia 
(Multidisciplinary Journal of San Beda College)  

2005 

“Revisiting the CAS Research Problem” in The Bedan (Student 
Publication of San Beda College)  

2005 

“The Religious Ideology in the Award-Winning Filipino Novels in 
English” in Bedan Research Journal (The Official Research Publication of 
San Beda College)  

2005 

“Understanding Hermeneutics,” in The Philosophical Landscape (Manila: 
PNPRS, 2006), Third Edition.  

2006 

“Understanding the Postmodern Culture and Philosophy,” in The 
Philosophical Landscape (Manila: PNPRS, 2006), Third Edition.  

2006 
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“A Habermasian Reading of the Political Philosophy Contained in the 
Encyclical Deus Caritas Est,” in Scientia (Multidisciplinary Journal of San 
Beda College)  

2006 

“The Philippine Church, State, and People on the Problem of Population,” 
in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2007 

“A Comparative Study on the Theme of Human Existence in the Novels 
of Camus and Jose,” in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2008 

“Some Useful Lessons from Richard Rorty’s Pragmatism for Filipino 
Postcolonial Discourses” in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2008 

III. Academikong Filipinisasyon (2009- 2014)  
“Ang Balangkas Ng Multikulturalismo At Ang Pagbubuo Ng Bansang 
Pilipino” (The Framework of Multiculturalism and the Building of the 
Philippine Nation”), in Lumina: Interdisciplinary Research Journal of 
Holy Name University  

2009 

“Ang mga Teorya ng Relatividad ni Albert Einstein: Isang Pagsusuri sa 
Kahandaan ng Wikang Filipino sa Pagtatalakay sa mga Paksa ng 
Makabagong Agham” (“The Theories of Relativity of Albert Einstein: a 
Study on the Readiness of the Filipino Language in Dealing with the 
Topics of Modern Science”), in Malay (Journal on Art and Culture of De 
La Salle University)  

2009 

“Dreaming with a Hammer: On Critical Theory in the Philippines (A 
Philosophical Fiction),” in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2009 

“Time Traveler: On Critical Theory in the Philippines Part 2 (A 
Philosophical Fiction),” in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2009 

“Mga Anyo at Antas ng Pag-asa na Nakapaloob sa mga Diskurso ng 
Kilusang El Shaddai” (“Forms and Levels of Hope in the Discourses of the 
El Shaddai Movement”), in Malay (Journal on Art and Culture of De La 
Salle University)  

2010 

“Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno sa 
Pilipinas” (“The Democratic System and the Models of Leadership in the 
Philippines”), in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2010 

“Ang Kautusan ng Departamento ng Edukasyon Bilang 74, Serye 2009: 
Isang Pagsusuri sa Katatagan ng Programang Edukasyon sa Unang Wika 
(MLE) ng Filipinas” (“The Department of Education Order Number 74, 
Series of 2009: a Study on the Soundness of the Philippines’ Educational 
Program in Mother Language”), in Malay (Journal on Art and Culture of 
De La Salle University)  

2010 

“Elixirs and Fabulous Potions: On Critical Theory in the Philippines Part 3 
(A Philosophical Fiction),” in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2011 

“Conflict of Aesthetic Systems: Controversy about Carlo J. Caparas as 
National Artist” in Philosophia (International Journal of Philosophy)  

2011 

“Ang Pilosopiya ni Theodor W. Adorno bilang Batayang Teoretikal sa 
Araling Pilipino” (“The Philosophy of Theodor W. Adorno as Theoretical 
Frameworks for Phiippine Studies”), in Scientia (Research Journal of the 
College of Arts and Sciences, San Beda College)  

2011 
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“Ang Kallipolis at ang Ating Kasalukuyang Lipunan: Isang 
Pakikipagdiyalogo ng Kritikal na Pilosopiyang Pilipino sa Ang Republika 
ni Platon” (“The Callipolis and Our Present Society: a Dialogue between 
Critical Filipino Philosophy and The Republic of Plato”), in Malay 
(Journal on Art and Culture of De La Salle University)  

2011 

“Ang Hermenyutika nina Schleiermacher at Dilthey bilang Batayang 
Teorerikal sa Araling Pilipino” (“The Hermeneutics of Schleiermacher 
and Dilthey as Theoretical Framework for Philippine Studies”), in Kritike 
(On-Line Journal of Philosophy)  

2011 

“Sistematikong Multilingguwalismo: Lunsaran ng mas Matatag na  
Wikang Pambansa” (“Systematic Multilingualism: Basis for a Stronger 
National Language”), in Malay (Journal on Art and Culture of De La Salle 
University) 

2012 

“Don Isabelo de los Reyes (1864-1938): Forerunner of Filipino Theology.” 
in Philippiniana Sacra (Ecclesiastical Journal of the University of Santo 
Tomas)  

2012 

“Kolonisasyon at mga Inuming Nakalalasing ng mga Sinaunang Bisaya 
ng Samar at Leyte” (“Colonization and the Alcoholic Beverages of the 
Ancient Visayans of Samar and Leyte”), in Malay (Journal on Art and 
Culture of De La Salle University)  

2012 

“Ang mga Dialohikal na Hermenyutika nina Heidegger, Bultmann, at 
Gadamer Bilang Batayang Teoretikal sa Araling Filipino” (“The Dialogical 
Hermeneutics of Heidegger, Bultmann and Gadamer as Theoretical 
Frameworks for Philippine Studies”), in Kritike (On-Line Journal of 
Philosophy)  

2012 

“Antonio Gramsci And Edward Said's Image of A Modern Day 
Intellectual And The Filipino Roman Catholic Priest,” In Lumina: 
Interdisciplinary Research Journal of Holy Name University  

2012 

Ang mga Ideolohiyang Politikal ng Catholic Bishops’ Conference of the 
Philippines: isang Pag-aaral sa mga Piling Pahayag mula sa Limang 
Panahon ng Kontemporaryong Eklesiastiko-Politikal na Kasaysayan ng 
Pilipinas (The Political Ideologies of the Catholic Bishops’ Conference of 
the Philippines: a Study on the Selected Documents from Five Periods of 
the Contemporary Ecclesiastico-Political History of the Philippines), 
(Published by De La Salle University Publishing House) (Book) 

2012 

“Status of and Directions for “Filipino Philosophy” in Zialcita, Timbreza, 
Quito, Abulad, Mabaquiao, Gripaldo, and Co” in Philosophia 
(International Journal of Philosophy)  

2013 

“Looking at Botong Francisco from the Horizon of Diego Rivera: a Visual 
Dialogue between Two Modern Muralists,” in Philippiniana Sacra 
(Ecclesiastical Journal of the University of Santo Tomas)  

2013 

“Ang Nobelang “Si Amapola sa 65 na Kabanata” ni Ricardo Lee Bilang 
Kontra-Diskurso ng Baklang Manilenyo Laban sa Homopobikong 
Kamalayang Filipino” (“The Novel “Si Amapola sa 65 na Kabanata” of 
Ricardo Lee as Counter-Discourse of Gay Manilenos against the 

2013 
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Homopobic Filipino Consciousness”), in Malay (Journal on Art and 
Culture of De La Salle University)  
“Ang Paglubog nina Hippokrates at Galen sa Kanluran: Isang 
Intepretasyon sa Anyo ng Siyantipikong Rebolusyon sa Larangan ng 
Medisina” (“The Waning of Hippocrates and Galen in the West: an 
Interpretation of the Mode of Scientific Revolution in Medicine”), in 
Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2013 

“Isang Semyolohikal na Pagsusuri sa mga Kontradiksiyong Nakapaloob 
sa Panlipunang Kritisismo ni Gloc-9” (Semiological Analsysis of the 
Contradictions in the Social Criticism of Gloc-9”), in Malay (Journal on 
Art and Culture of De La Salle University)  

2013 

“Ang Pilosopiya ni Jean-Francois Lyotard bilang Batayang Teoretikal sa 
Araling Pilipino” (“The Philosophy of Jean-Francois Lyotard as 
Theoretical Framework in Philippine Studies”), in Kritike (On- Line 
Journal of Philosophy)  

2013 

Ferdinand Blumentritt and the Philippines: Insights and Lessons for 
Contemporary Philippine Studies, (Published by De La Salle University 
Publishing House and the Austrian Embassy of Manila)  
(Book) 

2013 

“Assessing the Development Potentials of some Twelve Discourses of 
Filipino Philosophy” in Philippiniana Sacra (Ecclesiastical Journal of the 
University of Santo Tomas)  

2014 

“Quito, Ceniza, Timbreza, Gripaldo: DLSU Professors’ Contributions to 
Filipino Philosophy” in Philosophia (International Journal of Philosophy)  

2014 

“Ang Negatibong Imahen ng Maynila sa Nobelang Inferno ni Dan 
Brown” (“The Negative Image of Manila in Dan Brown’s Novel Inferno”) 
in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2014 

“Iris Marion Young’s Theory of Structural Justice and Collective 
Responsibility” in Scientia (Research Journal of the College of Arts and 
Sciences, San Beda College)  

2014 

“Ang Pilosopiya ni Pierre Bourdieu bilang Batayang Teoretikal sa Araling 
Pilipino” (“The Philosophy of Pierre Bourdieu as Theoretical Framework 
in Philippine Studies”) (Co-authored with Ms. Leslie Anne Liwanag) in 
Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2014 

From Exceptionality to Exceptional: Inclusion of Differently-Abled 
Persons in the Workplace (Co-Authored with Dr. Roberto Javier, Dr. 
Melvin Jabar, Dr. Ron Resurreccion and Dr. Raymund Habaradas. 
Published by De La Salle University Publishing House)  (book) 

2014 

IV. Humboldtianismong Radikalisasyon (2015- Kasalukuyan)  
“Kohlbergian Analysis of the Moral Reasoning in Lino Brocka’s Leading 
Films” (Co-authored with Ms. Diana Palmes) in Humanities Diliman 
(Journal on Art and Culture of the University of the Philippines-Diliman)  

2015 

“The Language Policies and Practices of the Philippines and Thailand: 
Insights and Lessons for Language Planning” (Co-authored with Ms. 
Leslie Anne Liwanag) in Silliman Journal (Multidisciplinary Research 

2015 
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Journal of Silliman University)  
“Ang Pilosopiya ni Jean Baudrillard bilang Batayang Teoretikal sa 
Araling Pilipino” (“The Philosophy of Jean Baudrillard as Theoretical 
Framework in Philippine Studies”) (Co-authored with Mr. Emmanuel De 
Leon) in Kritike (On-Line Journal of Philosophy)  

2015 

“The Image of Japan in the Philippine Periodical La Solidaridad: 1889-
1895” (Co-authored with Mr. Renato Maligaya & Ms. Maria Luisa 
Mamaradlo), in Silliman Journal (Multidisciplinary Research Journal of 
Silliman University)  

2015 

“Isang Mapanuring Paghahambing sa Ingles, Filipino at Sebwanong Salin 
ng Orihinal na Espanyol na Panitik ng Pambansang Awit ng Pilipinas” (A 
Comparative Critique of the English, Filipino and Cebuano Translations 
of the Spanish Original Lyrics of the Philippine National Anthem) (Co-
authored with Mr. Gem Carlo Ausa, Ms. Jamie Guerrero, Ms. Jianne Irissa 
Piguing, Ms. Sofia Mae Romero & Ms. Deborrah Anastacio) in 
Humanities Diliman (Journal on Art and Culture of the University of the 
Philippines-Diliman)  

2015 

The Socio-Political Discourses of the Catholic Bishops’ Conference of the 
Philippines: An analysis from the Perspective of Young’s Theories of 
Structural Justice and Collective Responsibility (Book Manuscript 
submitted for review at the Council for Research in Values and 
Philosophy, Catholic University of America)  

2015 

“Ang Ugnayan ng Wika, Pananaliksik at Internasyonalisasyong 
Akademiko” (The Interrelationship among Language, Research and 
Academic Internationalization) (Co-authored with Mr. Joshua Mariz 
Felicilda), in Malay (Journal on Art and Culture of De La Salle University)    

2015 

“The Image of Japan in the Philippine Periodical La Solidaridad:  1889-
1895” (Co-authored with Mr. Renato Maligaya & Ms. Maria Luisa 
Mamaradlo), in Silliman Journal (Multidisciplinary Research Journal of 
Silliman University)  

2015 

“Sa Kanilang Naiibang Pag-iindak at Pamumukadkad: Performativity at 
Pagkalesbiyan sa mga Indie Film na Rome and Juliet at Ang Huling Cha-
Cha ni Anita” (In their Different Steps and Blooming: Performativity and 
Being Lesbian in the Indie Films Rome and Juliet and Ang Huling Cha-
Cha ni Anita) (Co-Authored with Ms. Judith Angeles, Ms. Tracie 
Kathlynne Bacarro, Mr. Jonathan Vergara Geronimo, & Ms. Patricia 
Bettina Peliño) in Kritike (On-Line Journal of Philosophy) 

2016 

“Wika ng Manlalarong Pilipino: Pagsusuri sa Pinagmulan at Saysay ng 
mga Salitang Ginagamit sa Mundo ng DotA 2 at LoL” (The Language of 
Filipino Gamers: Analysis of the origin and Meaning of Words Used in 
the Worlds of DotA and LoL) (Co-Authored with Mr. Merwyn Abel, Mr. 
Christian Autor, & Mr. Aaron Gripal) in Malay (Journal on Art and 
Culture of De La Salle University)   

2016 

“Barthesian Semiologies on Selected YouTube Video Clips of Petra 
Mahalimuyak” (Co-authored with Ms. Leslie Anne Liwanag) in Plaridel 

2016 
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(A Journal of Communication, Media, and Society) 
“The Traditional Tattoos of the Philippine Cordillera Region: a Study on 
their Differences in Appearance, Causes and Discursive Strenghts” (Co-
authored with Ms. Janette Calimag, Mr. Reynele Bren Zafra, and Ms. 
Lady Aileen Ambion) in SEARCH (The Journal of the South East Asia 
Research Centre for Communication and the Humanities) 

2016 

“Isang Mapanuring Paghahambing sa Ingles, Filipino at Sebwanong Salin 
ng Orihinal na Espanyol na Panitik ng Pambansang Awit ng Pilipinas” (A 
Comparative Critique of the English, Filipino and Cebuano Translations 
of the Spanish Original Lyrics of the Philippine National Anthem) (Co-
authored with Mr. Gem Carlo Ausa, Ms. Jamie Guerrero, Ms. Jianne Irissa 
Piguing, Ms. Sofia Mae Romero & Ms. Deborrah Anastacio) in 
Humanities Diliman (Journal on Art and Culture of the University of the 
Philippines-Diliman) 

2016 

“Limang Case Study Tungkol sa mga Barako ng Batangas: Pagdalumat sa 
Isang Mas Makatotohanang Imahen ng Barako” (Five Case Studies on the 
Barakos of Batangas: Conceptualizing a more Accurate Image of the 
Barako) (Co-Authored with Dr. Aristotle Balba) in Malay (Journal on Art 
and Culture of De La Salle University)   

2017 

“Si Madelene Sta. Maria at ang Sikolohiyang Pilipino: Pakikipanayam sa 
isa sa mga Kauna-unahang Iskolar na Bumatikos sa Nasabing 
Intelektuwal na Kilusan” (Madeline Sta. Maria and Sikolohiyang Pilipino: 
an Interview with one of the First Critics of the said Intellectual 
Movemevent) (Co-Authored with Mr. Patrick James Ruiz and Ms. Leslie 
Anne Liwanag) in Kritike (On-Line Journal of Philosophy) 

2017 

“Kaloka, Keri, Bongga: Pakahulugan at Pahiwatig ng Gay Language sa 
mga Piling Pelikula ni Vice Ganda” (Kaloka, Keri, Bongga: Meaning and 
Implication of Gay Language in Selected Films of Vice Ganda) (Co-
authored with Mr. Generoso Pamittan, Jr., Ms. Chari Amado and Ms. 
Victoria Amante) in Plaridel (A Journal of Communication, Media, and 
Society) 

2017 

“The Philosophy of Sr. Mary John Mananzan: some Contributions to 
Filipino Philosophy” (Co-authored with Ms. Leslie Anne Liwanag) in 
Philosophia (International Journal of Philosophy) 

2017 

“The Fading Batek: Problematizing the Decline of Traditional Tattoos in 
the Philippine Cordillera Region,” in SEARCH (The Journal of the 
Southeast Asia Research Centre for Communication and the Humanities) 

2017 

“Ang Dinamiks ng mga Historyograpiyang Nakapaloob sa mga Obrang 
Relihiyoso-Historikal ni Carlos ‘Botong’ Francisco” (The Dynamics of 
Historiographies within the Religious-Historical Paintings of Carlos 
‘Botong’ Francisco) (Co-authored with Ms. Melanie D.P. Turingan) in 
Humanities Diliman (Journal on Art and Culture of the University of the 
Philippines-Diliman) 

2017 

“A Foucauldian Reexamination of the Aristotelian, Aquinian, and 
Contemporary Roman Catholic Theories of Hominization” in Philosophia 

2017 
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(International Journal of Philosophy) 
Doing Philosophy in Central and Southern Philippines: Interview with 
PhAVisMinda Presidents Velez, Gallamaso, and Suazo (Co-authored with 
Mr. Jan Gresil S. Kahambing) in PhAVisMinda Journal 

2018 

“Politika at Panitikan sa Pananaw ni F. Sionil Jose: Isang Pakikipanayam” 
(Politics and Literature from the Point of View of F. Sionil Jose: An 
Interview) (Co-Authored with Mr. Joshua Mariz Felicilda) in Malay 
(Journal on Art and Culture of De La Salle University)   

2018 

“A Humboldtian Critique of the University of the Philippines as the 
Flagship of Philippine Higher Education (Part I)” (Co-authored with Dr. 
Roland Theuas Pada) in Kritike (On-Line Journal of Philosophy) 

2018 

“P-graph Approach to Planning Human Resource Expansion for 
Universities in Transition” (Co-authored with Dr. Kathleen Aviso, Dr. 
Rochelle Irene Lucas, and Dr. Raymond Girard Tan) in Chemical 
Engineering Transactions 

2018 

“Young’s Theory of Structural Justice and Collective Responsibility,” in 
Cultural Heritage and Contemporary Change (Washington, DC: Council 
for Research in Values and Philosophy, 2018) 

2018 

“Emerita Quito, Mary John Mananzan, and Filipina Philosophy: a Critical 
Comparison of the Thoughts of the two Leading Female Philosophers of 
the Philippines” (Co-authored with Ms. Leslie Anne Liwanag) in 
Humanities Diliman (Journal on Art and Culture of the University of the 
Philippines-Diliman) 

2018 

“Disentangling the Rubrico and Dolalas Hypotheses on the Davao 
Filipino Language” (Co-Authored with Mr. Jeconiah Louis Dreisbach) in 
Recoletos Multidisciplinary Research Journal 

2018 

“Bogwa: Kultural na Paghuhukay sa Oral na Tradisyong Ifugao” (Bogwa: 
A Cultural Exploration of the Ifugao Oral Tradition) (Coauthored with 
Mr. John Amtalao), in Malay (Journal on Art and Culture of De La Salle 
University)    

2019 

“Humboldt’s Philosophy of Education: a Rational Foundation for 
Research Mentoring and Collaboration” (Co-authored with Dr. Roland 
Theuas Pada), In Dr. Feorillo Demeterio, Dr. Jose Isagani Janairo, & Dr. 
Raymond Girard Tan’s Handbook of Research Leadership in Philippine 
Higher Educational Institutions (Manila: DLSU Publishing House, 2019) 

2019 

“Establishing the Most Appropriate, Formal and Academic Filipino 
Translation of the Term ‘Male Homosexual’” (Co-authored with Ms. 
Mary Irene Clare Deleña, Ms. Ana Grace Masalunga, & Mr. Edward  
Tighe) in Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences  

2019 

“A Humboldtian Critique of the University of the Philippines as the 
Flagship of Philippine Higher Education (Part II)” (Co-authored with Dr. 
Roland Theuas Pada) in Kritike (On-Line Journal of Philosophy) 

2019 

“Ang mga Ideolohiyang Politikal na Nakapaloob sa Rosales Saga ni F. 
Sionil Jose” (The Political Ideologies within The Rosales Saga of F. Sionil 
Jose) (Co-authored with Mr. Joshua Mariz Felicilda), in Humanities 

2019 
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Diliman (Journal on Art and Culture of the University of the Philippines-
Diliman) 
“De La Salle University’s Transition into a Research University,” In Dr. 
Romeo Lee & Ms. Connie Maraan’s Revving Up Research Innovations for 
Social Development: Methods and Perspectives (Manila: DLSU 
Publishing House, 2019) 

2019 

“Optimal Human Resource Planning with P-graph for Universities 
Undergoing Transition” (Co-authored with Dr. Kathleen Aviso, Dr. 
Rochelle Irene Lucas, Dr. Raymond Girard Tan, Dr. Anthony Chiu, and 
Dr. Ming-Lang Tseng) in Journal of Cleaner Production 

2019 

“Epilogo” In Dr. Emmanuel De Leon’s Mga Tomasino sa Pilosopiyang 
Filipino (Manila: KWF, 2019) 

2019 

“Ang Senyas: Diskurso ng Pagkabansa mula sa mga Pangunahing 
Materyal na Icon sa 29 na mga Obra ng Siningsaysay” (Sign: Discourse on 
Nationhood from the Primary Material Icons of the 29 Paintings of 
Siningsaysay) (Co-authored with Ms. Rose Pascual-Capulla), in 
International Journal of Research Studies in Education  

2020 

“The State of Health in Flood-Prone Areas in the Philippines: The Case on 
the Cities of Iligan and Cagayan de Oro,” (Co-authored with Mr. Wilfred 
Luis Clamor, Dr. Exaltacion Lamberte, Dr. Renan Ma. Tanhueco, & Dr. 
Crisanto Regadio) in Journal of Human Behavior in the Social 
Environment 

2020 

“Intergenerational Language Preference Shift among Cebuanos on the 
Cebuano, Filipino, and English Languages” (Co-authored with Mr. 
Jeconiah Dreisbach) in LLT Journal: A Journal on Language and 
Language Teaching 

2020 

“Rafael Lerma’s Photojournalistic Take on the Duterte Administration’s 
Drug War: A Counter-Barthesian Semiological Study,” in Plaridel (A 
Journal of Communication, Media, and Society)  

2020 

“Telescopings and Moro-fications in the Four Arakyos of Peñaranda, 
Nueva Ecija: a Historical/Hagiographical Recontextualization towards a 
more Culturally-Sensitive Komedya,” (Co-authored with Dr. Michael 
delos Santos) in Humanities Diliman (Journal on Art and Culture of the 
University of the Philippines-Diliman)  

2020 

“A Critical Reflection on my Reading and Re-Reading of Emerita Quito’s 
Thoughts on the Underdevelopment and Hope for the Development of 
Filipino Philosophy,” in Philosophia (International Journal of Philosophy) 

2020 

“Metacritique on Bentham and Foucault’s Panoptic Theories as Analytic 
Tools for Three Modes of Digital Surveillance” in Plaridel: A Philippine 
Journal of Communication, Media, and Society 

2021 

“Critique on the 1983 Historical Marker Installed by the National 
Historical Institute at the Our Lady of the Assumption Cathedral, Maasin 
City, Southern Leyte, Philippines” (Co-Authored with Dr. Leslie Anne 
Liwanag and Dr. Guiraldo Fernandez, Jr.) in Social Science Diliman 

2021 

“Pagtatala ng Sampung Pinakamahalagang Pilosopong Pilipino: Isang 2021 
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Gabay para sa Pagtuturo ng Pilosopiyang Pilipino” (Identifying Ten Most 
Important Filipino Philosophers: A Guide in Teaching Filipino 
Philosophy) (Co-Authored with Dr. Leslie Anne Liwanag, Dr. Mary Irene 
Clare Deleña, and Mr. Rodolfo Bagay, Jr.) in Society Ethics Society Journal 
of Applied Philosophy 
“What University Attributes Predict for Graduate Employability?” (Co-
authored with Dr. Kathleen Aviso, Dr. Jose Isagani Janairo, Dr. Rochelle 
Irene Lucas, Dr. Michael Angelo Promentilla, Dr. Raymond Tan, and Dr. 
Derrick Ethelbert Yu) in Cleaner Engineering and Technology 

2021 

“Language Use and Preference in the Multilingual Context of Davao City, 
Philippines” (Co-authored with Mr. Jeconiah Dreisbach) in Studies in 
English Language and Education 

2021 

“A Comparative Study on the Formation of Gay Language Words and 
Utility Vehicle Express Codes” (Co-authored with Ms. Marielle Gidalanga 
& Ms. Catherine Deocareza), in LLT Journal: A Journal on Language and 
Language Teaching   

2021 

Comparative Study on the Status of Research in the Top Six Research-
Productive Philippine Universities 

Manuskrito 

 
 

Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin si Demeterio at patuloy na nagsusulat ng mga libro 
at artikulo ng pananaliksik. Lagi siyang inaanyayahan sa mga pagtitipon sa pilosopiya sa 
iba’t ibang antas maging pangpaaralan, pambansa o pandaigdigan. Ang kanyang mga 
artikulo at aklat ay nakalathala sa iba’t ibang journal sa pambansa at pandaigdigang 
limbagan. Sa puntong ito ay magandang puntahan ang panayam sa kanya upang siya 
mismo ang magbukas ng pinto para sa higit na ikauunawa sa kanyang mga akda. Ang 
palitan ng email na ito ay nangyari noon Pebrero 4 hanggang Pebrero 16, 2018.  
 
 

Panayam kay F.P.A. Demeterio III 
 
Abenes 1: Napagpasyahan po namin ni Jerwin na magkaroon po muna tayo ng exchange ng 
emails ayon na rin po sa inyong mungkahi para po makausad na rin po kami sa aming mga 
ginagawa kahit na medyo abala rin kami sa iba't-ibang gawain sa aming mga 
unibersidad. Batay po sa nakasulat sa inyong Curiculum Vitae na ipinadala sa amin at sa 
akdang manuskrito nina Liwanag, Deleña at Felicilda napansin po namin na maaaring 
mahati ang inyong intekletwal na pakikisangkot sa Pilosopiya sa apat na bahagi: 1) 1969 
hanggang 1994 - Taon ng Pagkakahubog, 2) 1994 hanggang 2008 - Akademikong 
Radikalisasyon, 3) 2008 hanggang 2014 Academikong Filipinisasyon, at 4) 2014 hanggang sa 
kasalukuyan - Humboldtianismong Radikalisasyon. Sumasang-ayon po ba kayo sa aming 
naging obserbasyon?   
 
Demeterio 1: Okay ako sa peryodisasyon mo, Rod. Paano pala ito naiiba sa peryodisasyon ni 
Ben? 
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Abenes 2: Malaki po ang pinagkaiba ng aming peryodisasyon kay Ben sa kanyang 
artikulong ‘Ang Diskurso ni Feorillo Petronilo Demeterio Tungkol sa Pilosopiyang Pilipino: 
Isang Pagsusuri’ (Atim, 2017) sapagkat ang kanyang pagsusuri ay nakapukol sa inyong mga 
akda tungkol sa katayuan ng Pilosopiyang Filipino. Ayon sa kanya, dalawa po ang inyong 
yugtong diskuro: (1) 2000-2004 ang problematique stage; at (2) 2005-2014 ang probing stage. 
Ang aming pong peryodisasyon ay nahahati sa apat. Ginawa po namin ang peryodisasyong 
ito dahil nakapukol ang aming proyekto sa pag-synthesize ng inyong mga proyekto gamit 
na rin ang inyong mga mungkahing metodo. Una, ang 1969-1994 - Ang mga taon ng 
pagkakahubog o formative years kung saan dito po nakapaloob ang intelektwal at sosyal na 
impluwensya sa inyo simula sa inyong pamilya sa Leyte, pag-aaral ng Organic Chemistry sa 
Visayas State University hanggang sa tuluyan ninyong paglangoy sa karagatan ng 
Pilosopiya. Pangalawa po ay ang 1994-2008 - kung saan napansin ko po ang radikalisasyon 
ninyo sa San Beda College hanggang ang kritikal na pamimilosopiya ay dinala ninyo sa 
labas ng apat na sulok ng silid-aralan sapagkat nakilahok din kayo sa labor movement ng 
inyong pamantasan na ikinasanhi ng pagkasara ng Kagawaran ng Pilosopiya. Pangatlo po 
ay ang 2008-2014 kung saan dahil sa pag-ampon sa inyo ng Kagawaran ng Wika at Media 
ng DLSU ay tuluyang ninyong niyakap ang Filipinisasyon. Dito po ay napuna po namin na 
karamihan sa inyong mga akda ay nakasulat na sa wikang Filipino. At pang-apat po ay ang 
Humboldtianismong Radikalisasyon - 2014 hanggang sa kasalukuyan. Napuna po namin 
dito na engaging ang inyong mga akda dahil mayroon na itong pakikilahok ng iyong mga 
mag-aaral na halos po ay tumutugma sa inyong papel na sinulat tungkol sa Humboldtian 
Critique of Philippine Higher Education.  
 

Magaling din po ang ginawa nina Mary Irene Clare O. Deleña, Joshua Mariz B. 
Felicilda, Leslie Anne L. Liwanag sa kanilang artikulo na ‘Si Demeterio at ang Pilosopiyang 
Pilipino: Pakikipanayam Tungkol sa Kanyang Ika-25 na Taong Pamimilosopiya’ (Deleña, 
Felicilda & Liwanag, 2018) subalit may kaibahan po ang sa amin pagbabahagi dahil 
binigyan namin ng higit na puwang ang inyong mga kolaborasyon bilang malaking bahagi 
ng inyong intektuwal na paglalakbay at kontribusyon.  
 
Demeterio 2: Tama, Rod. Sige, ipagpatuloy natin ang interview sa email-exchange na ito.  
 
 

Taon ng Pagkakahubog (1969- 1994) 
 

Abenes 3: Ayon po sa inyong CV kayo ay ipinanganak sa Maasin City, Leyte. Maaari po 
bang magbigay kayo ng paglalarawan ng inyong kabataan kasama na rin po ang kaligiran 
ng inyong pamilya, intelektwal na impluwensya sa inyong pag-aaral, pangkultural at sosyal 
na mga impluwenya sa inyong bayan at probinsya? 
 
Demeterio 3: Rod, Ito ang mga bullet points ng background ko: 
 
*Maasin Southern Leyte ang birthplace ko. 
*Educator ang Nanay ko mula sa UST, Xavier University at San Carlos University. English, 
Education, at Music ang kanyang fields.  
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*Educator at government employee ang Tatay ko mula sa Ateneo de Manila University at 
San Nicolas College. 
*Parehong involved ang mga magulang ko sa mga cultural activities (musika at teatro) sa 
aming bayan. 
*Dalawa ang kapatid ko. Ang panganay ay abogado, ang bunso ay nagtapos ng Masters of 
Business Administration, pero namatay na ito.  
*Lumaki kami sa mga librong hinihiram lagi ng Nanay namin mula sa school library.  
*Average student lamang ako mula elementary hanggang high school sa aming Diocesan 
School (Saint Joseph College). Maganda ang standard ng eskuwelahang ito dahil dumaan ito 
sa yugto kung kailan ang mga German Benedictine sisters ang nagmamanage nito.  
*Naging conscious lamang ako sa aking kakayang intelektuwal noong nakakuha ako ng 99% 
sa aking National College Entrance Examination, at noong naging top performing student 
ako sa Visayas State College of Agriculture (Visayas State University - VSU na ngayon). 
 
Abenes 4: Maaari po bang masabing ang inyong pamilya ay nabibilang sa gitnang uri 
sapagkat ang inyong mga magulang ay nakapag-aral sa mga pamantasan sa Kamaynilaan 
na kung titingnan po natin iilan lamang po sa mga taga-probinsya ang may karampatan 
salapi para ipadala ang kanilang mga anak sa mga nabanggit na sikat na paaralan sa 
Maynila? Ano po ang naging dahilan ng inyong pagdedesisyon na magshift ng pag-aaral ng 
Pilosopiya?  
 
Demeterio 4: May kaya ang mga grandparents ko, Rod. Landowners sila. Pero parents ko 
noon ay siguro lower middle class, mga simpleng empleyado. Late na nakakuha ng Ph.D. 
ang nanay ko, ang Tatay ko naman ay late na nakalipat sa gobyerno. Late na niyang nakuha 
ang CESO niya. Lumipat ako sa Pilosopiya mula Agricultural Chemistry dahil akala ko 
noon ay magpapari ako. Hinahanap ko ang Diyos noon sa simbahan. Wala pala siya sa loob 
ng simbahan. Nariyan pala sa puso ng mga taong may mabubuting kalooban. 
 
Abenes 5: Ibig pong sabihin nun ay aksidente po pala ang pagiging pilosopo nyo? Bago po 

ako mapunta sa inyong paglalangoy sa pilosopiya, napansin ko at naobserbahan ko rin sa 

pag nabisita ko sa inyong opisina noon (2012-2014) na may pagkahilig din kayo sa sining. 

Ang ganitong hinuha ay napatunayan ko sa inyong akda tungkol kay Botong Francisco 

(Turingan & Demeterio, 2017). Sinu-sino po ang nakaimpluwensya sa inyo sa pagkahilig sa 

sining sa inyong murang gulang noon? Sa inyo naman pong paglalangoy sa pilosopiya at 

pag-apak sa Pamantasan ng Santo Tomas, maaari nyo pong bang ilarawan ang anyo ng 

pamimilosopiya noon?  

 
Demeterio 5: Carpentry ang hilig ko noong bata pa ako, dahil mahilig din sa carpentry ang 
Tatay ko. Ang maternal grandfather ko ay kilalang karpentero sa bayan namin. Natuklasan 
ko ang aking talento sa sining noong nasa University ako dahil puwersado akong gumawa 
ng laboratory drawings. Pinag-aral ako ng charcoal portrait drawing ng aking Nanay. 
Niregalohan ako ng mga art books at materials ng kapatid ng aking Nanay na nagpapa-aral 
sa akin doon sa VSU. Sa pamantasan ng Santo Tomas ay kinupkop naman ako ng dalawang 
mahuhusay na dominikanong pari, si Fr. Norberto Castillo na isang kemiko at Leyteno rin, 
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at ang Dutch na abogado na si Fr. Frederik Fermin. Si Father Castillo ang nagturo sa akin na 
sa pilosopiya dapat maging matapang ka sa iyong pag-iisip at pagsusulat. Si Fr. Fermin 
naman ang nagpigil sa akin na mag-aral ng abogasya, tulad ng ginagawa noon ng aking 
kapatid sa Pamantasang San Carlos. Siya ang nag-udyok sa akin na kumuha ng Masterado 
sa Pilosopiya kasabay sa aking kinukuhang Batsilyer sa Teolohiya. Labag sa kalooban ni Fr. 
Fermin noon pero pinayagan pa rin niya akong kumuha ng Doktorado sa Pilosopiya sa 
Araling Pilipino doon sa Pamantasan ng Pilipinas Diliman.  
 
Abenes 6: Sa ngayon po ba abala na kayo sa pamimilosopiya at sa pagiging administrador 
ng pananaliksik sa DLSU, may oras pa po ba kayo para sa inyong mga likhang-sining? 
Paano nyo po ito nababalanse? Anu-ano po ang ang inyong mga likhang-sining na 
nagagawa ninyo sa ngayon? Napansin ko rin pong malaki ang intelektwal na impluwensya 
sa inyo ng pag-aaral sa VSU. Natatandaan ninyo po ba kung sinu-sino ang mga mga ito? 
Ano ang dahilan kung bakit para kayong kagaya ng batang Kant na nagising sa dogmatic 
slumber at bigla ninyong natuklasan ang inyong angking kagalingan?  
 
Demeterio 6: Nawalan na ako ng oras para sa aking carpentry at art mula ng inangkin na 
ang buhay ko ng DLSU, Rod. Pero ang pananaliksik at pagsusulat ay parang carpentry at 
painting rin. May ilan akong nagawang furniture pieces na nasa mga kaibigan ko ngayon. 
May ilang paintings din akong nagawa. May series of sculptures ako on Benedictine Saints 
na nasa collection ng San Beda Alabang Museum. Wala akong partikular na mentor sa VSU 
dahil dalawang taon lamang ako doon. Pero ang tatak ng sining at siyentipikong pag-iisip 
na nakuha ko doon ay mababakas pa rin sa aking mga sulat. Sa UST talagang ginabayan at 
hinamon ako ni Fr. Castillo na mag-isip at magsulat, lalo na sa larangan ng Ancient 
Philosophy, Philosophy of Science at Hermeneutics. Dahil sa sobra-sobrang pag-aaral ng 
pilosopiya at pamimilosopiya, ay hindi ko na nagustuhan ang teolohiyang itinuro ng 
karamihan sa aking mga propesor noon.  Ang interes ko sa Pilosopiyang Pilipino ay nakuha 
ko sa isang cognate class ko noon sa UST Graduate School, Filipino Psychology yun. Ang 
aking propesor noon ay si Dr. Concepcion Cheng at ipinabasa niya sa akin ang Elements of 
Filipino Philosophy ni Leonardo Mercado.  
 
Abenes 7: Malaki po pala ang naging impluwensya sa inyo ni Fr. Mercado dahil ang 
pagbabasa ninyo ng kanyang Elements of Filipino Philosophy ay naging bukas kayo sa 
hamon ng pamimilosopiya sa Pilipinas. Ngunit bakit po sa inyong Filipino Philosophical 
Taxonomy (Demeterio, 2013) ay hindi po ninyo siya ibinilang?  
 
Demeterio 7: Hindi naglaan ng espasyo si Fr. Mercado para sa pagninilay sa estado at 
direksiyon ng Pilosopiyang Pilipino. Nagsulat lamang siya ng isang uri ng Pilosopiyang 
Pilipino.  
 
Abenes 8: Nabanggit nyo po na dahil sa pag-aaral po ng Filipino Psychology bilang cognate 
ay napag-isipan po ninyo na mag-aral sa UP-Diliman. Bakit po PhD in Philippine Studies at 
hindi PhD in Philosophy ang inyong kinuha? Maaari po ba ninyong ilarawan ang 
intellectual environment noon sa UP?  
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Demeterio 8: Napag-isipan ko noong natapos ko na ang master's degree ko na maaari ko 
nang pag-aralan ang pilosopiya sa pamamagitan ng sariling pag-aaral. Gusto kong lumawak 
pa ng husto ang aking kaalaman lalo na sa sarili nating kultura at kasaysayan sa 
pamamagitan pagkuha ng Philippine Studies. Parang gusto kong bigyan ng mas matatag na 
konteksto ang aking pamimilosopiya. Limitado ang nakuha kong Philosophy subjects noon 
sa UP Diliman. Alam ko na nasa Linguistic Philosophy at Logical Positivism sila nakatutok. 
Binibiro ang Philosophy Department noon sa UP ng ibang mga propesor na 
napakamedieval daw ang dating. Ang kaalaman ko tungkol sa Frankfurt School at 
Postmodernismo ay nakuha ko mula sa mga propesor ko ng Comparative Literature at 
Social Psychology. Pero hindi talaga ako nakababad noon sa kultura ng UP Diliman dahil 
nag-aaral ako ng Teolohiya sa UST at kalaunan ay nagtratrabaho na sa San Beda College at 
nag-uumpisa nang magkaroon ng pamilya.  
 
Abenes 9: Sa tingin niyo po ano po ang naging bentahe niyo sa ibang mga pilosopo nang 
nakapag-aral kayo ng Philippine Studies? Tama po ba ang aking hinuha na kung tutuusin 
matatag na ang inyong pamimilosopiya dahil meron na kayong teorya pero hindi pa rin 
kayo kumbinsido dahil hindi niyo pa ito maiampat sa reyalidad ng mundo ng mga 
Pilipino?  
 
Demeterio 9: Ang bentahe ko sa ibang pilosopong Pilipino ay meron akong kaalaman 
tungkol sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas na nagsisilbing materyal at konteksto ng aking 
pananaliksik. Ang bentahe ko naman sa ibang dalubhasa sa araling-Pilipino ay may arsenal 
ako ng mga teoryang mapaghuhugutan ng kung ano ang kinakailangan ko sa bawat 
proyekto. Sinisikap ko na sa bawat paggamit ko ng banyaga o lokal na teorya ay nababago 
ko ang mga ito habang inaangkop ko ang mga ito sa konteksto ng ating kultura at 
kalikasan.  
 

II. Akademikong Radikalisasyon (1995- 2008) 
 
Abenes 10: Dumako naman po tayo sa inyong mga taon sa San Beda kung saan dito po 
inilarawan ko bilang inyong akademikong radikalisasyon. Bago po ba kayo dumating sa San 
Beda sadya nang ganon ang intellectual environment o isa po kayo sa mga unang 
nagpasimula ng kritikal na pamimilosopiya doon? 
 
Demeterio 10: Isa ako sa mga humugis sa pilosopikal na oryentasyon ng San Beda College 
(naging university na pala ito kahapon). Kasama ko sina Jose Arcadio Malbarosa (Cadz) at 
Dr. Maxwell Felicilda sa proyektong ito. Pero ako ang chairman noon ng departamento 
nang binago namin ang curriculum ng Philosophy program papunta sa kritikal na 
pamimilosopiya. Sa San Beda ako naging presidente ng faculty association at vice president 
ng labor union.  
 
Abenes 11: Noon pong dumating kayo sa San Beda noong 1994, ano po ang philosophy 
curriculum ang inyong nadatnan? Bakit ninyo naisip na gawin siyang critical philosophy? 
Anu-ano po ang saklaw at sakop ng critical philosophy na nakapaloob sa curriculum? Ano 
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po ang naging reception ng mga mag-aaral mas epektibo po ba siya kaysa sa dogmatiko at 
iskolastisismo na inyong nakagisnan sa UST? 
 
Demeterio 11: Ang nadatnan kong curriculum ay double major na, Philosophy at Human 
Resources Development. Pero ang philosophy component noon ay scholastic pa rin ang 
stress. Naisipan naming gawing critical philosophy ang direction ng philosophy curriculum 
dahil sa background ko at ni Cadz Malbarosa, at dahil gusto namin na critical philosophy 
ang distinctive brand ng San Beda College in contradistinction with the philosophical 
brands of UST, UP, ADMU at DLSU. Naging maganda ang mga research projects ng aming 
mga students noon dahil sa pagfocus namin sa critical philosophy at Filipino Philosophy. 
Naging kilala ang San Beda noon bilang sentro ng undergraduate training for 
philosophy. Rod, nabasa mo na itong dissertation ni Dr. Precious de Joya? May discussion 
siya tungkol sa philosophy program ng San Beda dito. Ito ang 
link: https://core.ac.uk/download/pdf/48683073.pdf. 
 
Abenes 12: Nabasa ko na po ko na po ang bahagi ng struggle ng Philosophy Department na 
naging dahilan po ng inyong termination sa akda ni de Joya (2013). Napansin ko po na halos 
ang naratibo (email at naratibo) ay nanggaling kina Sir Cads, Sir Felicilda at Sir Raffy. Sa 
inyo pong pananaw, ano po ba ang tunay na dahilan ng pagkakasara ng Kagawaran ng 
Pilosopiya sa San Beda na naging dahilan ng inyong pagkakaterminate? Maaari po ba natin 
itong maiugnay sa kritikal na pamimilosopiya na itinuro nyo sa inyong mga mag-aaral na 
itinulay din ninyo at ng mga mag-aaral bilang praxis?  
 
Demeterio 13: May kaugnayan ang kritikal na pamimilosopiya sa pagsara sa aming 
departamento. Una, paulit-ulit kaming pinararatangan na tagapaglaganap ng atheismo sa 
loob ng San Beda College. Pangalawa, ang kritikal na pamimilosopiya ay walang saysay 
kapag puro teksto lamang ang nililikha nito. Nagiging ganap lamang ang kritikal na 
pamimilosopiya kapag may dimensiyon ito na praxis. Kaya dapat lamang na sangkot kami 
sa kilusan ng mga manggagawa, at dapat lamang na matatag ang pakikipag-alyansa namin 
sa mga mag-aaral na sa panahon na iyon ay inapi ng ilang mga Benediktinong pari na 
kalaunan ay tinanggal din naman ng kanilang orden sa kani-kanilang puwesto.  
 
Abenes 14: Kaya po pala may naisulat din kayo na sa The Bedan ng ‘A Department of 
Atheism and Anti-Spirituality’ bilang opinion article noong December 2004. Ito po ba ay 
defense niyo bilang akusasyon sa inyo na tagapagpapalaganap kayo ng atheismo? Napansin 
ko rin po na may akda na kayo tungkol sa paggawa ng thesis work tungkol sa Filipino 
Philosophy. Ano po ang dahilan kung bakit niyo ito sinulat at ano po ang naging reception 
ng mga mag-aaral? Agaran po ba nilang niyakap ang hamon ng pagsusulat tungkol sa 
Pilosopiyang Pilipino? Sinu-sino po sa mga naging mag-aaral niyo noong panahon yaon na 
patuloy pa rin nakikilahok sa pagpapayaman nito?  
 
Demeterio 14: Naisulat ko yun ‘A Department of Atheism and Anti-Spirituality” bilang 
sagot sa kanilang mga paratang. Ang aking manual ay ginamit ng mga mag-aaral namin 
noon. Si Dr. Rhoderick Nuncio ay student namin noon, pati rin si Ben Atim. Si Dr. Bryan 
Bustamante rin, si Dr. Emman de Leon ay student ko dahil may subject kaming pinapatakbo 
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sa Mindoro. Di ko matandaan kung si Dr. Jerwin Mahaguay ay naging student ko ba doon 
sa Mindoro? May balak kami ni Dr. RT Pada na gagawa ng bagong edition ng manual na 
yun bilang collaborative work.  
 
Abenes 15: Litaw na litaw po talaga ang inyong impluwensya dahil ang mga nabanggit niyo 
ngayon mga indibidwal ay patuloy na nagsusulat sa Pilosopiyang Pilipino. Isa pong 
napakagandang balita na magkakaroon ng bagong edition ang nabanggit na manual. Ito po 
ba ay halos may pagkakatulad sa naibahagi ninyo s UST tungkol sa paggawa ng thesis sa 
araling Pilipino at Pilosopiyang Pilipino na nakaupload sa metaporika sa Kritike? Nabanggit 
nga po sa akin ni Jerwin noon nagturo daw kayo sa Mindoro. Sa inyo pong obserbasyon, 
ano po ang pinagkaiba at pinagkahalintulad ng mga mag-aaral sa probinsya at mag-aaral sa 
Kamaynilaan?  
 
Demeterio 15: Ang lecture ko sa UST (na nakaupload sa Kritike) ay hinugot ko sa manual na 
iyon. Matatalino ang mga seminarista sa Mindoro. Hirap nga lang sila noon sa wikang 
Ingles. Doon ko unang nasubukang maglecture gamit ang wikang Filipino. Matatalino rin 
ang mga mag-aaral namin noon sa San Beda College. Ang pinakagusto kong mga student ay 
yung mga seminarista ng UST. Sobrang seryoso mga iyon at kakaunti lang sila kaya 
matutukan mo sila sa diskusyon.  
 
Abenes 16: Mga anong taon po iyon na kayo po ay nakapagturo sa Mindoro? Ibig sabihin po 
pala nito bago pa man kayo mapunta sa DLSU ay unti-unti niyo nang niyayakap ang 
paggamit ng wikang Filipino sa pamimilosopiya? Ano po ang naging obserbasyon ninyo sa 
paggamit ng wikang Filipino sa inyong diskusyon?  
 
Demeterio 16: Siguro ang huling turo ko sa Mindoro ay 2002. Kabalintunaan ang pagiging 
pilosopong Pilipino kapag hindi ka namimilosopiya gamit ang wikang Filipino. Unti-unti ko 
nang ginamit sa lectures ang wikang Filipino mula noong nagturo ako sa Mindoro. 
Natatandaan ko noon na ang opening remarks ko sa Junior Congress of Filipino Philosophy 
Students noong 2002, kung kailan tinipon ko ang aking mga mag-aaral mula sa San Beda, 
Mindoro at UST ay binasa ko sa wikang Filipino. Lilipas muna ang anim na taon bago ako 
natutong magsulat gamit ang nasabing wika, noong nasa DLSU na ako. Mga Inglesero ang 
mga propesor ko sa UST at UP noon kasi.  
 
Abenes 17: Malaki po din pala ang naging impluwensya sa inyo ng mga seminaristang mga 
taga-Mindoro sapagkat sila ang nagpamulat sa inyo upang magturo gamit ang wikang 
Filipino. Nakita ko nga po sa CV niyo na kayo po ang Convenor ng Junior Congress of 
Filipino Philosophy Students noong Oktubre 2002. Ito po ang kauna-unahanan na kayo ay 
maging convenor ng isang research congress na sa ngayon ay inyong ipinagpapagtuloy sa 
tulong ng DANUM. Ito po ang dahilan kung bakit naisip niyo ang ganitong mga aktibidad 
lalo na sa mga bagong sisibol na mga iskolar at dalubguro? 
 
Demeterio 17: Ang nasa isip ko noon ay huwag na masyadong umasa sa mga 
nakakatandang batch ng mga guro sa pilosopiya para mapaunlad ang pilosopiyang Pilipino. 
Mas mainam na sa mga batang mag-aaral ituon ang aking lakas. Dahil kapag naiba ko ang 
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kanilang pananaw at namulat ko ang kanilang interes sa pananaliksik ay dadating ang araw 
na lalakas at lalakas ang pilosopiyang pilipino. Kasama namin sa congress na iyon sina Fleur 
Altez-Albela, Dean Mejos, at pati pa yata si RT Pada. Kasama rin si Emman noon.1 
 
Abenes 18: Napaganda nga po ng layunin. Iyong dahilan ngayon masasabing ibang-iba na 
ang Filipino philosophical landscape ngayon. Ano po ang dahilan kung bakit parang hindi 
po nasundan ang ganun proyekto? Parang nagkaroon ulit ng congress nong nasa DLSU na 
kayo?  
 
Demeterio 18: Nasundan iyon, siguro may tatlong ganoong congress. Naalala ko na may 
isang naganap doon sa UP Diliman, at isa naman sa San Beda. Ang problema noon ay 
naturn-over yun sa consortium ng mga philosophy students' organization. Paglipas ng 
panahon ay siguro nagsawa ang mga mag-aaral o tinamad o hindi na nagkakasundo. Ang 
Philippine Studies Conference naman dito sa DLSU ay nag-umpisa bilang simpleng balak 
gumala ng aking mga mag-aaral. Sa halip ng simpleng lakwatsa, sinabi ko na gawin na 
lamang itong kumperensiya. Natutuhan ko ang round table huddle2 mula sa aking research 
fellowship doon sa Catholic University of America, dahil yun ang ginagawa namin doon 
palagi, round table discussions. Instense ang sharing at discussion, at maraming maiuuwing 
insights at comments ang mga participants. Ngayon bawal na ang mga hindi magprepresent 
ng papel at nilalayon na na hanggang sa maaari ay mai-publish ang papel sa iba't ibang 
journal.  
 
Abenes 19: Oo nga po. Iyon po ang isa sa mga naging obserbasyon ko nun sa Danum 
Conference sa Caramoan at sa Aklan. Bago po ako mapunta sa inyong mga taon sa DLSU, 
mabalikan ko lang po un pagtuturo ninyo sa seminaryo sa Mindoro. Ano nga pong program 
yun?  
 
Demeterio 19: Partnership program yun ng San Beda College at San Augustine Seminary. 
Kaibigan kasi nina Cadz at Max si Fr. Tom Priela na Rector or Dean of Studies noon. Kaya 
madaling naayos ang agreement. Bale yung isang subject, Hermeneutics or Filipino 
philosophy halimbawa, ay patatakbuhin namin ng dalawang linggo. Habang nasa San Beda 
ako ay nagtuturo din ako noon sa UST seminary. Kaya madali kong naorganize ang Junior 
Conference dahil pinagsamama ko lamang ang tatlong grupo ko ng students. Mula sa tatlo 
sumama naman ang ang AB philosophy ng UST rin. The following year sumama ang UP at 
Miriam College.  
 

                                                             
1 Ang mga nabanggit na mga dalubguro ay mga kasalukuyang nagtuturo sa Pamantasan ng Santo Tomas. Si 

Altez-Abela ay kilala sa kanyang akda kay Emmanuel Levinas, si Mejos kay Karol Wojtyla, si Pada sa 
Epistemology at Critical Theory at si De Leon sa Filipino Philosophy lalo na sa mga Tomasinong mga Pilipinong 
Pilosoper na sina Quito, Abulad, Mercado at Co.  
2 Ito ay masasabing isang identity na ng nasabing conference ng Philippine Studies ng De La Salle kung saan ito 

ay isang roundtable discussion na walang projector sa pagbibigay ng panayam. Sa obserbasyon ng mga may-
akda base sa kanilang pagdalo sa mga nabanggit na conference ay napakainam ng ganitong gawain at mas 
nakapapagbigay ng mas masinsinang diskusyon at kalaunan at kolaborasyon.  
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Abenes 20: Matapos pong maisara ang Departament of Philosophy ng San Beda. Ano pong 
nangyari? Nabalitaan ko po noong mga 2009 na naging Prof. ko pa si Sir Max na may kaso 
daw kayong inihain laban sa San Beda? Ano pong nangyari sa usapin?  
 
Demeterio 20: Hindi na ako sumama sa paghain ng kaso, Rod. Sina Max at Cadz na lamang 
ang naghain ng kaso. Para sa akin, oportunidad ang pagkatanggal sa amin at ibinuhos ko na 
lamang ang aking atensiyon at lakas para makuha ko ang tenure dito sa DLSU. Demanding 
masyado ang DLSU at ayaw ko ikalat ang aking oras at lakas para sa isang kaso. Buklatin 
mo ang libro ko tungkol sa CBCP at tingnan mo ano ang dedikasyong nakasulat doon. 
 
Abenes 21: Noong pong nagsara ang San Beda, bakit sa DLSU po kayo napadpad at hindi 
po sa UST na inyong alma mater? Ayon sa inyong CV kayo ay guest professor sa Philosophy 
Department ng naturang pamantasan noong mga taong 2001 hanggang 2008.  
 
Demeterio 21: Bago pa man isinara ang aming departamento, mayroon na akong invitation 
na maging full time mula kay Dr. Rhod Nuncio na noon ay department chair ng Filipino 
Department. Nagsumite ako ng application letter sa UST pero kinuha na ako agad ng DLSU 
bilang full time. Ang engagement ko noon sa UST ay sa seminaryo (ecclesiastical faculties). 
Walang full time professor na tinatanggap doon. 
 
Abenes 22: Bago po muna tayo mapunta tuluyan sa mga taon niyo sa DLSU, maaari po bang 
magbigay kayo ng ideya tungkol sa sinulat niyong disertasyon sa UP? Bakit po ang napili 
niyong mga texto ay ang mga award winning novels in English? At ano po ang teoryang 
ginamit ninyo sa pagbasa dito?  
 
Demeterio 23: Ang una kong plano ay saliksikin ay ang worldview na nakapaloob sa mga 
Sebuanong drama sa radyo. Epekto pa ito ng proyekto nina Mercado na saliksikin ang 
Filipino worldview at identity. Wala akong makitang matatag na literatura tungkol sa 
worldview, kaya naging neutral na ideolohiya ang kategoryang ito. Hindi ko makuha ang 
mga script ng Sebuanong drama sa radyo, kaya naging mga nobelang Pilipino na nakasulat 
sa wikang Ingles. Ang disertasyon ko ay nakabatay pa sa diskurso ng Pilosopiyang Pilipino 
bilang pagsusuri sa Filipino worldview at Filipino identity. Cognitive anthropology ang 
ginamit kong teorya ko dito. Isa sa mga realisasyon ko dito ay kapag gamitin lamang ng 
mga Pilipino ang cognitive anthropology ay malamang maisasara na natin ang usapin 
tungkol sa paghahanap sa Filipino worldview at Filipino identity.  
 
Abenes 24: Maaari ko po bang sabihin na bukod sa radikalisayon niyo ng mga panahon na 
ito ay ito din ang panahon na maaari nating tawaging iskematisasyon niyo gamit ang 
Cognitive Anthropology na litaw na litaw sa inyong mga akda na hanggang sa ngayon ay 
patuloy nyo pa rin ginagamit na metodo? Ang ganitong pamamaraan ay patuloy na 
ninyong ginagamit bilang sistemang pagbabalangkas sa mundo at realidad ng mga Pilipino? 
 
Demeterio 24: Kung may pagkakataon ako ay ginagamit ko pa rin ang Cognitive 
Anthropology, lalo na kapag mentalidad ng mga tao ang sinusuri ko. Pero mas madalas ay 
tumututok na ako ngayon sa kritikal na paghimay sa mga aspekto at imprastraktura ng 

https://lukad.org/wp-content/uploads/2021/06/volume1_issue1_abenes&mahaguay_June2021.pdf


Lukad: An Online Journal of Pedagogy 
Volume 1 Issue 1 (June 2021) 85 - 114  

 

   

 

106 
© 2021 De Vera, J. L., Andrada, M. D., Bello, A. Q., & De Vera, M. D. 
https://lukad.org/wp-content/uploads/2021/07/volume1_issue1_abenes&mahaguay_June2021.pdf 
ISSN 2799-0435 
  
 

mundo ng mga Pilipino. Tool o kasangkapan para sa akin ang pilosopiya para intindihin at 
pabubutihin pa ang mundo ng mga Pilipino.  
 
Abenes 25: Maaari po ba nating masabi na sa early career niyo mas malimit ang paggamit 
niyo ng Cognitive Anthropology kaysa sa Critical Philosophy. Napansin ko po kasi na ang 
mga akda ninyo noon mga panahon yun ay tungkol sa mentalidad, moralidad, semiology, 
politics of knowledge, ideology and Filipino Philosophy?  
 
Demeterio 25: Halos magkasabay ang engagement ko sa diskurso ng pagsusuri tungkol sa 
Filipino worldview/identity at sa diskurso ng kritikal na Pilosopiyang Pilipino. Malakas 
kasi ang kritikal na leaning ng Comparative Literature at Social Psychology sa UP Diliman. 
Ngayon ay mas maingat na ako sa aking engagement sa unang diskurso dahil napuna kong 
maaari itong gamitin bilang sangkap para mamanipula ang mga Pilipino ng diktaduryang 
bigla na lamang umusbong muli.  
 
Abenes 26: Hindi ko po makuha ang inyong huling sinasabi. Kapag sinabi po bang unang 
diskurso ito ay ang Cognitive Anthropology o critical philosophy? Paano niyo po nasabi na 
maaari itong magamit bilang manipulasyon?  
 
Demeterio 26: Ang unang diskurso ay ang pagsusuri tungkol sa Filipino 
worldview/identity. Naipakita ko sa aking sanaysay na ‘Thought and Socio-Politics: An 
Account of the Late 20th Century Filipino Philosophy’ (Demeterio, 2003) na lumakas ang 
diskursong ito noong panahon ng Martial Law habang bumulusok naman ang diskurso ng 
kritikal na pilosopiyang Pilipino. Ang suspetsa ko noon ay di-malay na nakipagsabwatan 
ang pilosopiyang Pilipino sa nation building project ni Marcos na isa naman sa mga ginamit 
niyang sangkap para maging katanggap-tanggap ang kanyang pasistang pamumuno. Sa 
sanaysay kong ‘Some Useful Lessons from Richard Rorty’s Pragmatism for Filipino 
Postcolonial Discourses’ (Demeterio, 2008) nabungkal ko ang aktuwal na pakikipag-
ugnayan ng Pantayong Pananaw sa Rehimeng Marcos. Kaya naisip ko na dapat usisahin ng 
diskurso ng kritikal na pilosopiyang Pilipino ang mga diskurso ng pagsusuri ng Filipino 
worldview/identity para mailantad ang anumang nakakubling pakikipagsabwatan nito sa 
pasistang nasyonalismo o hindi kaya sa namamayagpag na diktadurya.  
 
Abenes 27: Pero maaari din naman po nating masabi na lumakas din noong panahon ni 
Marcos ang Pilosopiyang Pilipino dahil ito ay dinala na sa labas ng akademiko. Marami ang 
sumali sa kilusan dulot ng pasistang pamumuno at ito ay laganap noong panahon na yuon. 
Maaari po ba nating masabi ang pakikipagsabwatan ng anumang diskurso sa Pilipinolohiya 
noon panahon na iyon ay sa aspeto lamang ng akademikong diskurso? Tahasan po ba natin 
masasabing isa sa mga ito ay si Quito na ito naman ay pinagsisihan niya sa huli?  
 
Demeterio 27: Baka hindi rin lumakas ang underground Critical Filipino Philosophy. 
Masyadong maliit at maselan ang kalagayan sa underground para suportahan ang 
malayang kritikal na pamimilosopiya. Walang tolerance ang underground para sa 
philosophical diversity. Tama ka na ang malay o hindi malay na pakikisabwatan ay nasa 
antas lamang ng akademikong pamimilosopiya. Inamin ni Quito na iniwasan niya muna 
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ang kritikal na pamimilosopiya noong may isang ahente si Marcos na dumalaw sa kanya at 
nag-utos sa kanya na wag isama sa kanyang publikasyon ang isinusulat niyang materyal na 
may kinalaman sa kritikal na pamimilosopiya. Pero sa palagay ko may bahid pa rin ng 
kritikal na pamimilosopiyang mababakas sa mga sulat ni Quito. 
 
 

III. Academikong Filipinisasyon (2009- 2014) 
 
Abenes 28: Noong napadpad po kayo sa DLSU noong 2008, paano po ninyo mailalarawan 
ang intellectual environment nito? Coincedence po na ito rin po ang pagpasok namin ni 
Jerwin at pagreretiro naman ni Dr. Gripaldo sa DLSU at isa sa mga panghihinayang namin 
hindi namin kayo naging professor sa graduate school.  
 
Demeterio 28: Sa Filipino Department ako napasok dahil kay Dr. Rhod Nuncio. Hindi ko 
masyado kabisado ang philosophical environment ng DLSU. Ang alam ko ngayon ay 
kulang sa mga doctor ang departamento at kulang din sa research productivity ang 
Philosophy Department. Sinabi ni Dr. Leni Garcia sa akin na hindi mahusay at nurturing na 
mentor si Dr. Quito. Si Dr. Abulad sana na napakapromising bilang pilosopo ay bigla 
namang maaga nagretire. Dito sa Pilipinas ang philosophy department ng DLSU na siguro 
ang may pinakamataas na salary rate, at may pinakamamatatag na sana na research 
infrastructure. Kaya hindi lang talaga pinansiyal na usapin lamang ang dahilan kumbakit 
underdeveloped ang Filipino philosophy. 
 
Abenes 29: Sa intellectual environment naman po ng Filipino Department, ano po ang 
inyong nadatnan? At ano po ang naging kontribusyon niyo? Napansin ko po kasi na parang 
ang Filipino Department ng DLSU ang napakalakas at progresibo pagdating sa 
pagpapaunlad ng Filipino Philosophy bagamat hindi natin mapapasubalian na medyo hilaw 
pa rin sa grounding ng teorya.  
 
Demeterio 29: Dalawang grupo ang nariyan sa Filipino Department. May mga taga PNU na 
mahusay sa teaching pero hindi gaano babad sa research. May mga taga UP na agresibo sa 
research at okay din naman sa teaching. Nang dumating ako, may bangayan ang dalawang 
grupong iyon dahil alam naman natin ang asta ng mga taga UP sa usapin ng pagalingan. 
Hindi ako nasangkot sa bangayan na iyon dahil napunta agad ako sa kolehiyo bilang 
research director. Unti-unti kong ipinakita sa departamento namin ang halaga ng 
kolaborasyon kasama ang mga mag-aaral. Ngayon kolaborasyon na ang pinag-uusapan sa 
departamento namin. Sa departamento namin, hindi kami namimilosopiya, kundi 
ginagamit namin ang pilosopiya para isulong ang araling Pilipino.  
 
Abenes 30: At sa DLSU din po tuluyan niyo nang niyakap ang Filipinasyon - ang paggamit 
ng wikang Filipino sa pamimilosopiya? Napuna ko po kasi na simula noong una ninyong 
artikulo noong 1991 hanggang 2008 wala kayong nasulat na ang gamit na wika ay Filipino 
pero simula 2009 hanggang sa kasalukuyan ay napalaking porsyento halos mahigit kalahati 
ay nasa wikang Filipino.  
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Demeterio 31: Tama, Rod. Napatunayan ng Academia.edu page ko na mas marami ang 
nagbabasa sa artikulo ko kapag ito ay nakasulat sa wikang Filipino. Ang tanging pressure 
na lamang kung bakit nagsusulat pa rin ako gamit ang wikang Ingles ay ang kakulangan ng 
avenue para sa publikasyon ng mga artikulong nakasulat sa wikang Filipino. Dagdag pa 
dito ang katotohanang ilan sa aking mga artikulo ay mga conference paper na naipresenta 
sa ibang bansa. Sa DLSU naging ganap ang aking pagiging pilosopong Pilipino.  
 
Abenes 32: Oo nga po. Nakakalungkot pong isipin sapagkat marami sa mga journal dito sa 
atin sa Pilipinas ang hindi tumatanggap ng mga artikulo gamit ang wikang Filipino. Ano po 
ang diagnosis niyo tungkol dito?  
 
Demeterio 32: Dapat subukan natin ang sistema. Katulad noon, sinubukan kong magsumite 
ng article na nasa wikang Filipino sa Kritike Journal. Noong tinanggap nila, umpisa nang 
bumukas ang Kritike para sa wikang Filipino. Habang dumadami ang mga journal na bukas 
para sa wikang Filipino maiisip ng ibang journal na dapat din pala silang magbubukas para 
sa sarili nating wika.  
 
Abenes 33: Kayo nga po pala ang pioneer sa wikang Filipino sa Kritike. Ito ay ang inyong 

journal na pinamagatang ‘Ang Demokratikong Sistema at ang mga Modelo ng Pamumuno 

sa Pilipinas’ (Demeterio, 2010). Napansin ko rin po na sa mga taong ito nagsulat na po kayo 

ng mga philosophical fictions (Demeterio, 2009a; Demeterio, 2009b; Demeterio, 2010) na ang 

tema ay Critical Theory na nailathala na rin po ang dalawang bahagi. Ano po ang dahilan 

kung bakit ninyo sinubukang magsulat ng ganitong genre? May mga kasunod pa po ba ang 

mga fictions na ito?  

 

Demeterio 33: Inemail ko sa yo ang buong nobela, Rod. Parte ng nobela yan. Sinubukan ko 
noong magsulat ng fiction para mapadaloy ang pilosopiya sa mas malawak na readership. 
Hindi na nasundan yan dahil sobrang tindi ang demand para sa research dito sa DLSU. 
Maluwag ang time ko noong nasa San Beda pa ako.  
 
Abenes 34: Oo nga po. Nabasa ko na po ang ilang bahagi - ang kwento nina Fred, Charles, 
Julian, Prof. Peter, Mang Nato at iba pa. Hindi ko po mapigilan ang aking pagtawa dahil 
hindi lang siya philosophical fiction kung hindi necessary philosophical fiction. Kailan niyo 
po planong ilimbag ito? At bakit po Ingles ang nagamit niyong wika kung gusto niyong 
mapalawak ang mangbabasa?  
 
Demeterio 34: Naka chop-chop na yan sa Kritike, Rod. Tama na yan. San Beda days ko pa 
isinulat yan. Wala pa akong confidence noon magsulat sa wikang Filipino. Maski ngayon ay 
hindi pa rin komportable na gumawa ng malikhaing teksto gamit ang wikang Filipino.  
 
Abenes 35: Napansin ko po na marami din po sa mga akda ninyo sa mga panahon ito ay ang 
pagpapakilala sa mga kritikal, postmodern at hermeneutes na mga pilosopo bilang batayan 
sa pag-aaral sa araling-Pilipino. Ano po ang mga layunin nyo kung bakit nyo ito sinulat?  
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Demeterio 35: Ang serye ng mga artikulo na yan ay para maiintindihan agad ng mga 

Pilipinong mag-aaral ang mga pilosopikal na balangkas na ito. Sa halip na maglaan pa sila 

ng mahabang panahon para intindihin ang mga pilosopiyang ito, hinainan ko na sila ng 

madaling intindihing papel para doon na sila tumuon sa kung paano gamitin ang mga ito 

bilang balangkas sa pagsuri sa napili nilang aspekto ng mundong Pilipino. Aproprasyon ng 

mga banyagang teorya ang pakay ko sa mga papel na ito.  

Abenes 36: At bahagi rin niyo na po siguro ito ng paglalapit ng pilosopiya hindi lamang sa 
mag-aaral ng pilosopiya bilang disiplina kung hindi pati na rin po sa mga mag-aaral sa 
araling-Pilipino na nangangailangan ng teorya. Sa sinulat po ni Ben tungkol sa inyong 
pilosopiya Pilipino hinati po niya ang ang yugtong diskuro ninyo sa dalawa: ang 
problematique stage from 2000-2008 at ang probing stage 2008-onwards marahil napansin 
po niya na may kaunti kayong pag-aalinlangan tungkol sa kairalan ng pilosopiya. Ito po ay 
napansin ko sa inyong sinulat tungkol sa akda ninyo kay Ziacilta at Abulad tungkol sa 
underdevelopment ng pilosopiya kung saan gumawa kayo ng suhestyon na gamitin ang 
cognitive anthropology bilang metodo. Pero sa pangalawang yugtong diskurso ninyo gamit 
na rin ang nasabing metodo halos nag-iba po ng hangin ang inyong diskuro dahil dumating 
na kumbinsido na kayo na mayroong Pilosopiyang Pilipino? 
 
Demeterio 36: Nag-umpisa ako sa insight ko mula kay Quito na mayroong pilosopiyang 
Pilipino, subalit ito ay nasa underdeveloped stage. Ang sanaysay ko tungkol sa cognitive 
anthropology ay isang pagmungkahi na maaari nating tuldukan, sa pamamagitan ng 
paggamit ng cognitive anthropology, ang diskurso ng pilosopiyang Pilipino na sumusuri sa 
Filipino worldview/identity. Kumbinsido ako na kayang tugunan ng cognitive 
anthropology ang katanungan ng diskursong ito. Ngunit kapag inamin naman ng 
pilosopiyang Pilipino na cognitive anthropology nga ang dapat gamitin para sa diskursong 
ito, inamin din ng pilosopiyang Pilipino na hindi talaga pilosopikal ang nasabing diskurso. 
Sa ibang sanaysay ko kung saan iminungkahi ko na suportahan ng mga pilosopong Pilipino 
iyong mga diskurso ng pilosopiyang Pilipino na may malaking developmental potential 
patuloy na nariyan ang assumption ko na underdeveloped pa rin ang pilosopiyang 
Pilipino.  
 
Abenes 37: Maaari ko pong bang sabihin na ito rin po ang dahilan kung bakit hindi ninyo na 
gasinong naipaliwanag ang metodo ninyo sa inyong akdang 'Status of and Directions for 
“Filipino Philosophy’ in Zialcita, Timbreza, Quito, Abulad, Mabaquiao, Gripaldo, and 
Co’ dahil sa gusto niyong itago o ideny na underdeveloped pa rin talaga ang pilosopiyang 
Pilipino. At gumawa na lang kayo ng suhestyon na mayroong 12 discourses na maaaring 
idevelop at iexplore ng mga bagong sisibol na iskolar? Kaya upang magawa ang 
kakulangang ito sinunod ninyo ang proyekto para i-assess ang potensyal ng 12 discourses 
ng Filipino Philosophy? 
 
Demeterio 37: May kopya ka ba ng sanaysay na ito Rod? Attached is the full copy. Baka kasi 
introduction lang ang nabasa mo mula sa Academia.edu page ko.   
 

● https://ejournals.ph/article.php?id=4832 
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Abenes 38: Nasabi ko na po siya medyo nagkaroon lang po kasi ng kalituhan sapagkat 
parang napansin ko na ang artikulong ito ay continuation ng inyong artikulong ‘Cognitive 
Anthropology and the Unfinished Agenda of the Early Indigenous Phase of Filipino 
Philosophy’. Bagamat na nabasa ko po na si Sausaurre ang inyong ginamit na metodo 
parang napansin ko po na nakapaloob pa rin dito ang cognitive anthrology na pamamaraan 
nyo. Nagulat po ako nang inyong nasabi na "Ngunit kapag inamin naman ng Pilosopiyang 
Pilipino na cognitive anthropology nga ang dapat gamitin para sa diskursong ito, inamin 
din ng pilosopiyang Pilipino na hindi talaga pilosopikal ang nasabing diskurso". Pero ang 
lumalaro po sa isipan ko ngayon bagamat humiram tayo sa ibang disiplina hindi 
nangangahulugan na ibang disiplinang pamamaraan na ito ang ginamit sapagkat alam natin 
na ang mga nabanggit na disiplina ay humiram din sa pilosopiya bago sila nasabing isang 
formal na agham sapagkat alam naman natin na ang pilosopiya ang ina ng mga agham. 
Naiisip ko po sa cognitive anthropology ang ugnayan ng isip ng tao (internal world) at ng 
lipunan (external world) gaya ng inyong paliwanag sa inyong artikulong ‘Cognitive 
Anthropology and the Unfinished Agenda of the Early Indigenous Phase of Filipino 
Philosophy’ kung gayon po ito ay malinaw na isang epistemolohikal na pagpapalagay na 
nakabatay sa realismong kaisipan. Kung gayon po masasabi po pilosopikal ang ating 
diskuro sa Pilosopiyang Pilipino.  
 
Demeterio 38: Tama ka, Rod. Ginamit ko ang cognitive anthropology sa artikulong ‘Status of 
and Directions for “Filipino Philosophy’ in Zialcita, Timbreza, Quito, Abulad, Mabaquiao, 
Gripaldo, and Co", lalo na ang mga konsepto ng taxonomizer at periodizer. Pero ang 
artikulong ito ay isang reflexibong pag-aaral sa pilosopiyang Pilipino na hindi malinaw 
kung nakapaloob ba sa 12 o 16 na diskurso ng pilosopiyang Pilipino na nailista ko. Malinaw 
naman siguro na ang aking artikulong ito ay hindi isang pagsusuri sa Filipino worldview at 
identity. Kumikiling ako kay Zialcita na ang diskurso ng pilosopiyang Pilipino bilang 
pagsusuri sa Filipino worldview at identity ay hindi lubusang masasabing pilosopikal na 
diskurso. Sang-ayon din ako sa sinabi ni Zialcita na ang ganitong pagsusuri ay dapat 
sundan ng pagsisid sa mga presuposition ng ganito o ganoong worldview at identidad, at 
pagtingin sa implikasyon ng ganito o ganoong worldview at identidad. 
 
Abenes 39: Ibig po bang sabihin nito malinaw na hamon ito sa mga Pilipinong pilosopo na 
tingnan at suriin natin ang mga epistemological at metaphysical presupositions ng mga ito 
upang mas mapatibay natin ang kairalan nito? Ngayon po bigla kong naiisip na maaaring 
mapagtibay ito ng metaphysical at epistemological views ni Ceniza.  
 
Demeterio 39: Iba si Ceniza, Rod. Wala siyang paki-alam masyado sa pilosopiyang Pilipino. 
Namimilosopiya siya bilang isang universal/cosmopolitan philosopher. Kaya wala 
masyadong pumapansin sa kanya. Hindi siya pinapansin ng mga universal/cosmopolitan 
peers niya dahil isolated siya dito sa Pilipinas. Hindi rin siya pinapansin ng mga pilosopong 
Pilipino dahil wala nga siya masayadong paki-alam sa usapin sa pilosopiyang Pilipino.  
 
Abenes 40: Yun nga po ang isa sa mga naging obserbasyon ko kay Ceniza at isa pa po 
mahirap siyang intindihin at basahin. Kaya po naisip ko lang siyang bigla dahil kung 
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sumang-ayon kayo kay Zialcita na dapat sundan ng pagsisid sa mga pagpapalagay ang 
identidad at worldview sa pamamagitan ng epistemology at metaphysics, maaari sigurong 
magamit natin ang mga pananaw ni Ceniza upang hindi na tayo humiram ng banyagang 
teorya? 
 
Demeterio 40: Sa palagay ko, hindi epistemology at metaphysics ang gusto tukuyin ni 
Zialcita noong sinabi niyang dapat pag-aralan na lamang ng pilosopiyang Pilipino ang mga 
presupposition at implication ng Filipino worldview at identity. Gusto lamang niya na 
suriin dapat ng pilosopiyang Pilipino kumbakit ganito o ganyan ang Filipino 
worldview/identity, at kung saan pupunta dapat ang Pilipino kapag ganito o ganyan ang 
Filipino worldview at identity. Mahirap ipilit ang epistemology at metaphysics sa mga 
Pilipinong hindi mahilig sa abstract thinking. Mas tatanggapin ng mga Pilipino ang 
pilosopiya kapag naka-angla ito sa mga kongretong usapin mula sa sariling mundo ng mga 
Pilipino.  
 
Abenes 41: Ano po ang suhestyon ninyo na maaaring magawa ng bagong sisibol na mga 
pilosopo na maaari nilang tahaking upang mahanap ang mungkahi ni Zialcita?  
 
Demeterio 42: Batay sa mga naisulat ko, Rod, magagamit ang cognitive anthropology para 
mamapa ng mga pilosopong Pilipino ang Filipino worldview at identity. Kapag nagawa nila 
ito ay maaari nang umpisahan ang halos wala pang lamang diskurso ng pilosopiyang 
Pilipino na sumusuri sa mga presuposisyon at implikasyon ng nasabing worldview at 
identity. Hindi ako sigurado kung may iisa bang Filipino worldview at identity. Hindi rin 
ako sigurado kung ang nasabing worldview at identity ay i ba. Minsan naiisip ko na baka 
itong Filipino worldview at identity na ito ay isang holy grail lamang, o isang El Dorado 
lamang, na hindi naman talaga makakamtan pero nagtulak sa isang henerasyon ng mga 
pilosopong Pilipino na umpisahan ang pamimilosopiya.  
 

IV. Humboldtianismong Radikalisasyon (2015- Kasalukuyan) 
 

Abenes 43: Oo nga po. At ito po ang masasabi kong napakalaking naitulong ninyo upang 
mapalawak at mapalakas ang Pilosopiyang Pilipino. Sumagi nga po sa isip ko nitong mga 
nakaraan araw na dati-rati po kung baga sa pagkain hindi appealing ang pilosopiyang 
Pilipino ngunit binigyan niyo ito ng lasa. Sa sukdulan po masasabi ko na ang mga akda 
ninyo tungkol sa katayuan ng pilosopiyang Pilipino ang nagsilbing 'asin' para sa aming mga 
bagong iskolar. Bukod pa dun nakita rin po namin ang inyong pagpursige sa mga bagong 
iskolar na magsulat. Sa ngayon po nakita namin na abala pa rin kayo sa inyong proyekto 
pero simula po 2015 nakita namin na mas engaging ito dahil sa kolaborasyon sa mga bagong 
sumisibol na mga iskolar tulad namin. Ano po ang nagtulak sa inyo para sa ganitong 
pananaw?  
 
Demeterio 43: Mula 2009, o matapos 1 year mula sa aking paglipat sa DLSU, ay naging 
research administrator na ko. Hanggang ngayon ay pinuproblema pa rin ng DLSU and 
katayuan nito bilang research university. Hindi pa rin malinaw para sa DLSU kung ano ang 
ibig sabihin ng pagiging research university nito. Natuklasan ko na ang pundasyon ng 
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research university ay ang pilosopiya/praxis ng edukasyon isinulong ni Humboldt. Nasa 
puso ng pilosopiya/praxis ng edukasyon ni Humboldt ang kolaborasyon sa pagitan ng 
propesor at mag-aaral. Isinabuhay ko ang pilosopikal/praxiolohikal na prinsipyong ito. 
Isang paraan ito para lalo pang dumami ang mga pilosopong Pilipino o mananaliksik na 
pilipino. Kung ang ibang pilosopong Pilipino ay nag-iwan ng mga teksto, pangarap ko na 
mag-iwan ng hindi lamang mga teksto, kundi mga Pilipinong kaya gumawa ng mas marami 
pang teksto at buhay na diskurso. Sa mga kolaborasyon ko sana nabungkal ko ang utak ng 
aking mga mag-aaral para mas madali itong sakahan. Pero sa mga kolaborasyon ko, 
pinunlaan din ng aking mga mag-aaral ang aking utak ng mga bagong ideya na relevant 
palagi para sa mga kabataan. Hindi ako mauubusan ng mga ideya at proyekto dahil 
palaging dinadalhan ako ng aking mga kolaborador ng bago mula sa kani-kanilang 
konseptuwal at eksistensiyal na mundo. 
 
Abenes 44: Ano po ang maaari niyong suhestyon at payo sa mga pilosopong Pilipino at mga 
bagong sumisibol na mga iskolar para mas mapalakas pa po ang mga pananaliksik sa ating 
bansa?  
 
Demeterio 44: Patuloy na manaliksik. Unahin ang mga paksa sa pilosopiyang may 
pakinabang sa kasalukuyan. Saka na muna iyong epistemolohiya at metapisika, dadating 
din ang pilosopiyang Pilipino sa mga diskursong iyan kapag malakas na ito. Dalhin ang 
pilosopiya sa antas na maiintindihan ng mas maraming Pilipino. Low altitude 
philosophizing ang tawag ko dito. Maglikha ng mga espasyo kung saan maaaring mabuhay 
ang pilosopikal na diskurso. Ang pamimilosopiya ay ginagawa hindi para magyabang. 
Naglilikha dapat ito ng mga bagong landas para sa pag-iisip at pagkilos ng iba. Humugot 
ng lakas at karagdagang kaalaman mula sa kapwa pilosopong Pilipino at kapwa mag-aaral 
ng pilosopiya. Huwag mahiyang punahin ang kahinaan at pagkululang ng ibang 
pilosopong pilipino. Gamiltin ang kalakasan ng ibang pilosopong Pilipino bilang materyal 
sa sariling pamimilosopiya.  
 
Abenes 45: Sa ngayon po ay sinusundan at ginagawang niyong modelo si Humboldt sa 
inyong pananaliksik, may pagnanais din po ba kayong i-synthesize lahat ng inyong mga 
pinagkuhanang batis, inyong mga sinulat, at mga ideya dulot ng kolaborasyon na naging 
pundasyon ninyo para sa pagbabago?  
 
Demeterio 46: Siguro, uumpisahan ko ang pag-synthesize ng aking mga naisusulat 
pagdating ko ng 55 years old. Maaari ko ring hayaan na lamang ang aking mga kolaborador 
na gumawa ng synthesis. Maaari ring hindi naman talaga kailangang i-synthesize ang ating 
mga naisulat na. Sa ngayon ay demanding sa oras ang ginawa kong mga kolaboratibong 
proyekto kasama ang aking mga mag-aaral.  
 
Abenes 47: Positibo po ako sapagkat marami po kayong mag-aaral na gusto nang magsulat 
tungkol sa inyo dahil po sa inspirasyon ninyong naibigay sa amin kaya kahit siguro hindi 
niyo na magawang mai-synthesize ang mga akda niyo ay may mga gagawa po niyan sa mga 
susunod na taon. Huli na po munang katanungan sa paksain ito dahil medyo mahaba-haba 
na rin po ang naging email exchanges natin. Naging malinaw po sa amin ang inyong mga 
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pinaghuhugatan na naging dahilan kung bakit isa kayo sa tagatanglaw sa amin tinatahak sa 
ngayon. Marami pong salamat sa paunlak at pagbibigay ng oras sa amin. Para po tapusin sa 
ngayon ano pong direksyon sa tingin niyo ang tinatahak ngayon ng pilosopiyang Pilipino? 
At ano po pinapangarap ninyong estado nito sa hinaharap? 
 
Demeterio 47: Palagay ko malaking porsiyento pa rin sa pilosopiyang Pilipino ang naaksaya 
sa mababaw na pagtatalakay ng mga banyagang pilosopiya at iskolastisismo, pasalita ma o 
pasulat. Sana umpisahan at paigtingin ng mga pilosopong pilipino ang sama-samang 
pagdidiskurso. Sana may ibang journal pang magbubukas rin ng espasyo para dito.  
 
Paglalagom 
 
 “Ang pamimilosopiya ay ginagawa hindi para magyabang.” Ito ang napakalinaw na 
winika ni Demeterio sa nasa itaas na palitan sa ika-44 niyang sagot. Marahil ito ang dahilan 
kung bakit hindi natin namalayan na napakarami na pala niyang nasulat at napakatayog na 
pala ng kaniyang naabot. Subalit, hindi masyadong naririnig ang kaniyang boses sa mga 
kwentuhan lalo na sa mga pampilosopiyang pagtitipon. Hindi siya nagyayabang, manapa’y 
isinasatitik niya ang mga nais niyang sabihin. Mas kilala siya ng mga nagbabasa, ng 
kaniyang mga nakakasama sa pananaliksik at ng mga tulad niyang nagsusulat. Ito ang 
kaniyang kalakasan; patuloy siyang nagsusulat at kasabay na humuhubog ng mga bagong 
sibol ng mananaliksik.  
 
 Samantala, napakagandang puntos ang binubuksan niya sa pagyakap niya sa 
pilosopiya/praxis ng edukasyon ni Humboldt--ang kolaborasyon sa pagitan ng propesor at 
mag-aaral. Mas pinapalawak nito ang posibilidad sa pilosopikong diskurso sa bansa. Una, 
magkakaroon ng ugnayan ang kadalubhasaan ng guro at pagiging mapangahas ng mga 
mag-aaral. Sa ganitong punto ay nabibigyan ng posibilidad ang paglalaro sa mga lumang 
kaisipan na nakikita ng mga mag-aaral sa bagong paningin. Pangalawa, sa pamamagitan ng 
kolaborasyon ay napupunan ang kahinaan ng sinumang nakikibahagi. Halimbawa, may 
mga magagaling ngunit kapos sa kasanayan ng pagsulat, at may mga mahuhusay sa 
pagsulat ngunit kulang naman sa kaalaman sa teorya at sa paglalapat nito. Sa pamamagitan 
ng kolaborasyon, natutugunan ang kahinaan ng isang mananaliksik ng kalakasan ng 
katuwang niyang mananaliksik. At ang pangatlo, napapabilis ang pagbuo ng papel dahil sa 
pamamagitan ng kolaborasyon ay nagiging tagapuna at tagatuwid ang magkatuwang na 
mananaliksik.  
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