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Abstrak
Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito na madokumento at masuri ang mga
kulturang napapaloob na naglalarawan sa buhay at karanasan ng mga Southern
Leyteño sa piling kwentong bayan ng Southern Leyte na magagamit sa pagtuturo at
pagkatuto ng panitikan. Gumamit ang pag-aaral na ito ng pamamaraang kwantitatibo
(pagsusuring pangnilalaman) at kwalitatibo (Kendall W-Coefficient). Masusing pinili
ng mananaliksik ang mga kalahok na siyang kumakatawan sa ilang bayan ng Southern
Leyte. Ikinapanayam ang 15 kalahok. Ang pag-aaral ay dumaan sa balidasyon ng mga
piling validators. Natuklasan sa pagsusuri ng kultura na naglalaman ng 10 kulturang
Southern Leyteño ang mga kwentong bayan. Ito ay ang mga sumusunod: (1) dud
bilang sajaw-pasalamat kay Senyor Santiago; (2) pag-agapay sa pamilya sa harap ng
hirap; (3) paniniwala sa binisaja bilang katutubong panggagamot sa may sakit; (4)
paniniwala sa mga dili-ingon-nato at katutubong anitismo/deity; (5) paniniwala sa
pangitain ng gabâ; (6) paniniwala sa pinagkaloob na bagay na may kakayahan at
kapangyarihan; (7) sabong bilang kulturang panlibangan ng kalalakihan; (8)
pakikipagtambayayong o bayanihan spirit; (9) paniniwala sa mga intwitibong dala ng
mga bagay at hayop; (10) pakikisama bilang kulturang sosyal. Batay sa mga
natuklasan, ang kwentong bayan ng Southern Leyte ay hitik sa kwento at kultura na
mahalagang sangkap sa pagtugon ng contextualized learning curriculum sa pagtuturo
ng mother tongue maging pagkatuto ng kaalamang pangkultural bilang tugon sa
kontekstuwalisasyon at lokalisasyon ng pagtuturo, pagkatuto at pagpapayaman ng
Filipino sa kurikulum sa Filipino.

This research aimed to document and analyze the cultures involved in describing the
life and experiences of the Southern Leyteño in the chosen Southern Leyte folk tales
that can be used in literary classes. It utilized quantitative and qualitative methods,
specifically content analysis and Kendall W-Coefficient, respectively. A total of 15
carefully chosen people who represent several communities in Southern Leyte were
interviewed. Validation of the study was done by a group of experts. The folk stories
contain 10 Southern Leyteño civilizations, according to the cultural analysis. These
are as follows: (1) “dud” as thanksgiving dance to St. James; (2) supporting the
family in the face of adversity; (3) belief in “binisaja” as folk medicine for the sick; (4)
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belief in non-so-called and indigenous animism/deity; (5) belief in the vision of the
“gaba”; (6) belief in endowed matter with ability and power; (7) cockfighting as men’s
recreational culture; (8) camaraderie or bayanihan spirit; (9) belief in intuition carried
by objects and animals; and (10) fellowship as a social culture. Thus, the folktale of
Southern Leyte is full of stories and culture that are important components in
responding to the contextualized learning curriculum in teaching mother tongue as
well as learning culture in response to the contextualization and localization of
Filipino teaching, learning, and enrichment.
Mga susing salita: kultura, kwentong bayan, panitikan, Southern Leyteño

Panimula
Ang kwentong bayan ay tumatayong pangmalawakang kalinangan ng kultura sa
isang lipunan. Pinatunayan nito na ang isang akdang pampanitikan tulad ng kwentong
bayan ay nakatutulong sa paghubog at paglinang sa isang pamayanan dahil ito ay
makabuluhan, makapangyarihan, at mabungang plataporma ng pagtuturo sa mga
dalumat, danas, at dunong ng natatanging kultura ng isang lipunan.
Sa larangan ng panitikan, ang kwentong bayan ay nagsimula sa pasalitang
tradisyon na sumasalaysay hinggil sa mga likhang-isip ng mga tao na kumakatawan sa
mga uri ng mamamayan, kultura, tradisyon, paniniwala at maging kaugalian nito. Ang
mga ganitong uri ng akdang pampanitikan ay masyadong lokal na maaaring makagawa ng
lokal na hulwaran kahit sa kanyang kakayahan na mapunta sa ibang lugar at maikalat sa
iba pang mga kultura. Ito ay galing sa isang payak na pag-uusap lamang tungkol sa mga
paniniwala hanggang sa iba pang mga antas hanggang sa iba’t ibang pasikot-sikot ng
pangyayari sa kwento (Eugenio, 1996).
Sa konteksto ng Southern Leyte bilang isang lipunan, naniniwala ang mananaliksik
na may malaking gamit ang pagbibigay-tuon sa kwentong bayan ng lalawigan bilang
lunsaran sa pagtuturo ng wika maging ang pagmulat sa nakatagong kultura, pagkatuto ng
mabuting asal, pagpapahalaga sa tradisyon, pagtuklas ng pananaw at pagdalumat sa mga
arketipong tunay na bukal ng kabihasnan at kadakilaan ng mga mamamayang Southern
Leyteño.
Sa kabilang dako, malaking tulong din ito sa mga mag-aaral sa lalawigan na
maituro sa kanila ang mga kwentong bayan sapagkat mas makikilala nila kung sino’t ano
sila at ang mayamang panitikan na nagpapaliwanag sa perkulyar na karanasan ng buhay
Southern Leyteño. Anupa’t itinuro ni Cigay (2009) na ang kwentong bayan ay kailangang
manatili sa modernong panahon upang maiwasan ang paglaho nito bilang resulta ng
globalisasyon at libangang-komersyal. Kaugnay nito, ang preserbasyon ng kwentong
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bayan bilang katutubong panitikan ay hindi lamang nauukol sa pagbuhay ng kultura at
pamana. Bagkus lampas pa nito, masisilip ng kwentong bayan ang maraming bagay
kabilang na ang pagbuhay ng isang bansa na may nakatagong mayamang kultura at
kabihasnan.
Patunay ito sa awtentikong karanasan ng mananaliksik bilang guro sa panitikan ng
rehiyon, ang kasalatan sa mga akdang pampanitikan tulad ng kwentong bayan ay
maituturing na suliranin sa pagtuturo ng mga akdang kumikilala sa pagkakakilanlan ng
lalawigan bilang mayamang lunsaran sa
paglinang ng intangible local heritage.
Gayunpaman, tugon ito sa mithiing kontekstuwalisasyon at lokalisasyon na kurikulum.
Kung kaya, ang pagtalima sa natatanging lokal na kagamitan tulad ng kwentong
bayan ay isa sa prayoridad ng mananaliksik upang maipabatid sa mga Southern Leyteño
ang mga kwentong bayan na sumasalamin sa kultura, tradisyon at pagpapahalaga sa
pagkalahi maging sa pagbubukas ng diwa hinggil sa pagiging Southern Leyteño na may
kaakuhan.
Ang mga premisong ito ay ikinonsidera upang bigyang-puwang ang pagpapalakas
at pagpapatupad ng kontekstuwalisasyon at lokalisasyon ng mga panitikan gamit ang mga
kwentong bayan ng Southern Leyte upang suriin ang kulturang napapaloob na
naglalarawan sa buhay at karanasan ng mga Southern Leyteño na magsisilbing kagamitang
pedagohikal ng mga guro sa pagkatuto at pagtuturo ng buhay at karanasan ng mga
Southern Leyteño.

Layunin
Ang pangkalahatang layunin sa pag-aaral ay madokumento at masuri ang mga
piling kwentong bayan ng Southern Leyte na magagamit sa pagtuturo at pagkatuto ng
panitikan. Tiniyak na masuri ang kulturang napapaloob na naglalarawan sa buhay at
karanasan ng mga Southern Leyteño. Wala pang pag-aaral na tumutuon sa pagsusuri sa mga
kwentong bayan ng Southern Leyte, kung kaya angkop pag-aralan ang mga ito.
Naniniwala ang mananaliksik na ang kwentong bayan ay nagpapamalas ng mga
katunayan sa buhay; sa katutubong kaalaman at karunungan na tumutulong sa paghubog
sa kultura ng lipunan (pamumuhay, pag-uugali at paniniwala) na dapat na maipabatid sa
mga mag-aaral partikular sa Southern Leyte.
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Metodolohiya
Ang pag-aaral na ito ay ginamitan ng kwalitatibo at kwantitatibong disenyo ng
pag-aaral. Sa kwalitatibong metodo, ginamit ang paraang content analysis na konsepto ni
Neuman (2011). Gamit ang kwantitatibong paraan, natitiyak ang mga resulta ng
balidasyon ng mga validators sa content analysis batay sa mga kwentong bayang nasuri. Sa
paraang ito, nailalahad sa mabisang paraan ang pagsusuri ng mga kwentong bayan na
may layuning sistematiko at madaling paraan sa pagsukat ng mga baryabol ng pag-aaral
upang matukoy ang lumilitaw na kultura na siyang magpapakilala sa natatanging
identidad ng mga kwentong bayan ng Southern Leyte.
Ang mga kalahok o tagapagsalaysay ay masusing pinili ng mananaliksik sa tulong
ng ultu na pamahalaan at tanggapang panturismo ng bayan mula sa mga naitalang mga
lugar na may kwentong bayan. Sa kabuuan, may 15 na kalahok o tagapagsalaysay ang
nakapanayam ng mananaliksik sa pagkuha ng tiyak at sapat na datos ultur-aaral na
magrerepresenta sa mga bayan ng Southern Leyte.
Sa pagsusuri, masusing binasa ng mananaliksik ang mga kwentong bayang nakalap
upang matiyak ang pagtukoy sa mga kinakailangang datos na nakapaloob sa mga kwento.
Nagsagawa ng masinsinang pagbabasa sa mga kwento at sinuri ang ultur ani nakapaloob
sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte. Ang mga nalikom na 15 kwentong bayan ay
siyang sumasailalim sa pagsusuri ng mananaliksik alinsunod sa paraang pagsusuring
pangnilalaman ayon sa mga kinakailangang datos ultur-aaral. Bilang katibayan sa
pagsusuri, isinulat ang bawat kwentong bayan na isinalaysay ng mga kalahok. Nilagyan
ng bilang ang bawat linya ng kwentong bayan. Kinulayan at itinala ang mga bilang ng
bawat kwento upang magkaroon ng madaliang pagtukoy at pagkilala sa mga salita o
pahayag.
Sinuri ang ultur ani napapaloob na tampok sa mga kwentong bayan ng Southern
Leyte. Kinulayan ang mga salaysay sa kwentong bayan na naglalahad sa kulturang
Southern Leyteño. Pinangkat at inihanay ang magkakaparehong thought unit upang
mabigyan ng koda. Pinagsama-sama ang magkakauri at magkakaugnay na mga koda
hanggang makapaglalahad sa nangingibabaw na mga ultur anito. Sa bahaging ito,
isinasagawa ang masusing pagbabasa sa teksto ng kwentong bayan pagkatapos kinilala
ang mga mahahalagang sipi ng kulturang Southern Leyteño na susuporta sa nakitang
resulta.
Ang mga nasuring kultura sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte ng
mananaliksik ay ipinabalida sa tatlong ekspert validators na kikilatis sa mga nasuri at
natukoy na mga pahayag sa pag-aaral. Sa paglahad ng balidasyon ng mga validators,
ginamit ang Kendall's Coefficient (W) upang makita ang antas ng pagkakasundo ng mga
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validators sa mga nakuhang mga datos ng pag-aaral. Mula sa ginawang instrumento ng
mananaliksik, inihanay ang mga palatandaan na nasuri ng mananaliksik batay sa rank
kung ano ang pinakanangingibabaw na tema, klasipikasyon, kultura at pagpapahalagang
moral sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte. Pagkatapos, kinuha ang mean rank ng
bawat palatakdaan, Kendall’s W Concordance, at p-value.
Resulta at Pagtalakay
Ang mga kwentong bayan ng Southern Leyte ay naglalaman ng mga sinaunang
kulturang Southern Leyteño. Ang kulturang ito ay nagbabakas sa panlipunan at panlahing
pagkakakilanlan na umiiral sa bawat kinikilos ng tao pati na rin ang mga kinamulatang
tradisyon, paniniwala at kaugalian ng mga Southern Leyteño. Ang isang akdang
pampanitikan tulad ng kwentong bayan ay ekspresyon ng kultura na galing sa
mayamang nakaraan hanggang sa pag-usbong nito sa kasalukuyan hanggang sa
hinaharap (Young, 2007).
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Matutunghayan sa Talahanayan 1 ang mga kulturang nangingibabaw sa mga
kwentong bayan ng Southern Leyte. Mula sa pagsisiyasat, naglalaman ito ng 10 kulturang
kumikilala sa pagkakakilanlan ng lahing Southern Leyteño.
Ito ay ang mga sumusunod: (1) dud bilang sajaw-pasalamat kay Senyor Santiago; (2)
pag-agapay sa pamilya sa harap ng hirap; (3) paniniwala sa binisaja bilang katutubong
panggagamot sa may sakit; (4) paniniwala sa mga dili-ingon-nato [not like us humans] at
katutubong anitismo/deity; (5) paniniwala sa pangitain ng gabâ; (6) paniniwala sa
ipinagkaloob na bagay na may kakayahan at kapangyarihan; (7) sabong bilang kulturang
panlibangan ng kalalakihan; (8) pakikipagtambayayong o bayanihan; (9) paniniwala sa
mga intwitibong dala ng mga bagay at hayop; at (10) pakikisama bilang kulturang sosyal.
Ang sampung (10) kulturang natukoy sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte
ay sumasalamin sa buhay at kulturang Southern Leyteño maging ang kaugalian,
paniniwala, pananampalataya at tradisyon na kinamulatan at kinagisnan noon at
nananatili sa kasalukuyan. Ito ay nagpapakilanlan sa kulturang namamayani sa Southern
Leyte at buhay ng mga tao rito. Inilalahad din ng mga kwentong ito ang kayamanan na
nakukuha o ikinabubuhay sa lipunang kanilang kinabibilangan o pinaniniwalaan. Kung
kaya, ang mga kultura na ito naisasakwento at naisusulat sa pamamagitan ng kwentong
bayan.
Dud bilang sajaw-pasalamat kay Senyor Santiago
Ang mga Pilipino ay kilala bilang isa sa mga pinakarelihiyosong tao dahil sa mga
panata at debosyon sa Diyos. Ang pananampalataya ay ganap na tiwala o pananalig ng
isang tao sa isang Makapangyarihan na may mga kasingkahulugan ng pagtitiwala,
paniniwala, pananalig. Hudyat ito sa isang tao na may matatag na paniniwala sa Diyos.
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Ang pananampalataya ay kadalasang dinadaan sa mga ritwal na kinalakhan na ng mga tao
sa ilang lugar.
Sa pagsusuri ng mananaliksik, kakaibang paraan ang pagbibigay-pugay at
pasasalamat sa isang patron sa Southern Leyte. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Silago,
Southern Leyte na matatagpuan sa Pacific Area ng Southern Leyte. Ang bayang ito ay may
nakatagong kwento na tanging ang mga tao lamang ang nakakaalam. Ang mga
misteryosong kwentong ito ay nagmulat at nakaugat sa kanilang pananampalataya kay
Senyor Santiago.
Ayon sa kalihim ng panturismo ng Silago, ang pagdedebosyon kay Senyor Santiago
ng mga taga-Silago ay matagal na at patunay ito sa mga taga-San Ricardo ang mga himala
at biyaya na ipinagkaloob ng Senyor sa kanilang bayan at mga personal na kahilingan.
Pahayag ng isang matandang nakapanayam ng mananaliksik, sa pagdaan ng
panahon ng sinalakay ang bayan ng mga moros, pagbulusok ng mga kalamidad at sakuna
(halimbawa: bagyo at lindol) at sa panahon noon na maraming mga namamatay na bata
dahil sa di-makilalang sakit, tanging ang Senyor lang daw ang kanilang nilalapitan at
inaalayan ito ng taimtim na dasal kasabay ang pagsasayaw ng mga nananalangin na
tinatawag na dud.
Isa itong kultura ng mga tao sa Silago na kuha pa noon sa kanilang lolo at lola. Ang
sayaw na ito ay isang panalangin at pasasalamat kay Senyor Santiago sa anumang mga
kalamidad at sakuna na dumarating sa kanilang lugar. Ayon sa mananalaysay, sa araw na
may malakas na ulan na darating lahat ng mga tao mapa-lalaki at babae ay pupunta sa
simbahan mananalangin at mag-aalay ng sayaw.
Isang nakapahindig-balahibo na sinambit ng mananalaysay kung saan sa araw na
iyon na dumating ang bagyong “Besing,” laking gulat ng mga tao sa bayan na may
kakaibang tao na lumilibot sa bayan at nakasakay pa ito ng puting kabayo. Tila,
pinoprotektahan ang lugar sa bagyo. Kalauna’y tumigil ang malakas na ulan at ilang
segundo lang ay nawala ito. Dumako raw siya sa simbahan para magpasalamat sa
himalang nawala ang ulan. Sa kanyang pagdarasal, hindi makapaniwala ang matanda sa
nakita niya sa imahe ng Senyor, napuno ng mga amorseko ang kanyang kapa at ang paa ng
kabayo ay madumi rin. Ito ang dahilan kung bakit ang debosyon nila at ang patuloy na
pagsasayaw ng mga taga-San Ricardo ng dud kung saan magpahanggang ngayon ay
naging bahagi ng kanilang buhay.
Ang kulturang ito ay nagpapakita ng matinding pananampalataya ng Southern
Leyteño sa Diyos na sumasalamin sa mga tauhan ng kwento. Ayon sa isang
tagapagsalaysay, ang pananampalataya ng mga Southern Leyteño ay pagtitiwala sa
presensya ng Diyos sa kabila man ng mga suliranin at hamon sa buhay. Ang mga suliranin
at hamon na ito ay makikita sa mga kwento na kung saan nakapaloob sa bawat kinikilos at
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aksyon ng mga tauhan ang pagiging madasalin at maka-Diyos.
Ipinapakita sa Pagpanalipod ni Senyor Santiago, ang pagpapahalaga ng Southern
Leyteño sa simbahan at relihiyon. Sinabi ni Eugenio (2007) na ang pagiging maka-Diyos ng
mga Pilipino ay isang natatanging pagkakakilanlan at ito ay totoo sa mga Southern Leyteño.
Kilala ang mga Pilipino sa pagiging maka-Dios at may pagpapahalaga sa kanilang
relihiyon. Binanggit ni Joven (2013) na ang paniniwala o pananampalataya ay bahagi ng tao
sa kanilang mga gawain araw-araw. Nakaugalian na ng mga Pilipino ang pagiging
relihiyoso o maka-Diyos. Ayon kay Abangan (2009) ang mga Pilipino ay maka-Diyos
sapagkat buong pamilya ang sama-samang nagsisimba, nagrorosaryo at nagdarasal tuwing
alas sais ng Angelus. Ang Dios ang siyang sandigan ng mga Pilipino sa oras ng mga
problema at pangangailangan. Hindi nito nakakalimutang tumawag sa Maykapal at
magpasalamat sa mga biyayang natatanggap. Kung kaya, ang pagiging relihiyoso ng mga
tao sa Southern Leyte ay bahagi na ng kulturang Pilipino lalo na ang pagsamba tuwing
linggo at pag-oorasyon. Ipinahayag sa Understanding our Filipino Value System na isa sa mga
kaugalian ng mga Pilipino ay ang paniniwala sa Panginoon at pagsamba nito.
Pag-agapay sa pamilya sa harap ng hirap
Ang pamilyang Pilipino ay kilala sa buong mundo sa pagiging huwaran nito sa
matibay na ugnayan at pag-agay ng bawat miyembro ng pamilya sa gitna ng hirap sa
buhay. Isa ito sa kulturang Southern Leyteño na sumasalamin sa mga kwentong bayan na
nakalap.
Sa katunayan, inilalahad sa kwentong Misteryosong Barko sa Subang Daku, at
Bulawanong Guso ang matatag na pananagutan sa bawat miyembro ng pamilya, pagiging
tapat, pagsasama-sama bilang isang pangkat, at pag-aalaga sa isa’t isa. Sa kabila ng
simpleng hanapbuhay, ang bawat pamilya ay positibo pa rin hinaharap ang mga hamon sa
buhay.
Ang kaparaan na ito ay naging bahagi ng kulturang Southern Leyteño. Kung kaya,
sa pamilyang Southern Leyteño, mahalaga ang papel na ginagampanan ng isang amang
tinaguriang ‘‘haligi ng tahanan’’ at ina bilang “ilaw ng tahanan”. Ang ama ay hindi
lamang dapat maging good provider manapa’y dapat siyang maging huwaran sa mga
anak. Ang isang ina naman ang nagbibigay kulay at ilaw ng pagmamahal, paggalang at
pakikipagtulungan para maayos ang takbo ng pamumuhay ang dapat namamayani sa
isang pamilya. Ang pagbibigay-halaga sa pamilya ay nagbubunga ng isang mabuting
mamamayan.
Patunay ito na kakikitaan ang bawat tauhan ng dalawang kwento ang kanilang
pananagutan, pagpananatili sa kaligtasan, kalusugan at kaligayahan ng pamilya. Kung
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kaya, ang mga kwentong ito na tulad ng Misteryosong Barko sa Subang Daku, at Bulawanong
Guso ay nagtatampok na ang pamilya ang pinaka-ugat ng isang komunidad at mahalaga
ang pamilya sa pagbuo ng sambayanang puno ng pagmamahal at pagiging kontento.
Paniniwala sa binisaja bilang katutubong panggagamot sa may sakit
Ang mga kwentong bayan ng Southern Leyte ay kakikitaan din ng mga
paniniwalang Binisaja o panggamot bilang bahagi ng kultural na gawi. Paniniwala ito ng
mga Southern Leyteño sa pagpapagaling kung saan ang isang tao o lugar ay may abilidad na
makapaggamot at makapagpagaling. Pinatutuhanan dito na ang isang nilalang o bagay ay
nakakapag-alis ng karamdaman o nakakawala ng anumang nararamdamang sakit sa
pamamagitan ng koneksyon sa isang mataas na kapangyarihan. Ang paniniwalang ito na
nakapaloob sa kwentong Syudad sa Panaon, at Si Inday Uho ug ang Ijang Amigong Sirena.
Bilang bahagi ng kultura, mapapansin sa mga kwentong bayan ang patuloy na
paniniwala ng mga tao sa Binisaja. Tampok ito sa eksena sa Syudad sa Panaon sa pagkawala
ng isip ni Yo Kadong nang isama siya sa isang engkantada. Ayon sa manalaysay, dinala ng
pamilya si Yo Kadong para mag-Binisaja upang matukoy ang sanhi ng pagkawala nito sa
isip.
Samantalang sa kwento na Si Inday Uho ug ang Ijang Amigong Sirena, sa pagkawala
ng bata sa pagkakataong dinala siya sa kaharian ng sirena, ang pamilya ng bata ay
pumunta sa manggagamot o Binisaja upang malaman ang sitwasyon ng bata.
Ang paniniwalang ito ay masasabing kultural na gawi ng mga sinaunang Southern
Leyteño dahil sinasabing may abilidad talaga sa panggagamot ang piling tao matapos
ipamana ito ng isang kakaibang nilalang. Kung titingnan at susuriin ang gawi na ito,
sinasabing ang mga ginagawang panggagamot ay mga namana nang panggagamot mula
sa mga nakakatanda. Dahil na rin sa pagsusumigasig, naging pamilyar na ang isang
manggagamot sa mga ritwal, sa umano’y karamdaman ng isang pasyente at ang paraan
ng paggagamot kagaya ng dasal, bulong orasyon at paggamit ng mga medicinal plants
(Cariaso, 2013 at Tupaz, 2013).
Paniniwala sa mga dili-ingon-nato at katutubong anitismo/deity
Nangingibaw ding kultura ng Southern Leyte ang paniniwala sa mga dili ingon-nato
at katutubong anitismo/deity na tampok sa walong kwentong bayan. Ito ay ang
paninawala sa engkanto, engkantada, diwata, diyosa, diyos-diyos at iba pa. Sa sinaunang
panahon, ayon sa manalaysay, ang mga nakatatanda ay naniniwala na may mga engkanto
at lamang lupa. Bagaman hindi nakikita, sinasabing nasa paligid lamang ang mga nilalang
na ito at namumuhay na katulad ng normal na tao. Pinatutuhan ito na ang mga Pilipino ay
likas na ispiritwal, malakas ang paniniwala sa mga ispiritu na kung tawagin ay anitos at
engkanto na namumugad sa mga bundok, kweba, dagat at bato kung kaya’t napakadali
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para sa mga Pilipino ang makipag-usap at makipag-ugnayan sa ganitong uri (Villan,
2013).
Sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte, naniniwala ang mga tao sa mga
engkantada, engkanto, diwata at mga kakaibang nilalang na kung saan tampok at
kasalamuha ng mga tauhan sa kwento. Ayon sa tagapagsalaysay, klase-klaseng mga
kaanyuan ang mga engkantong nakikita ng mga tao.
Sa kwento na Misteryosong Barko sa Subang Daku, ang mga engkantong inilalarawan
sa tagapagsalaysay na nakita sa barko ay isang lalaking maitim na may kasamang aso na
mapula ang mata. Samantala, sa kwentong Syudad sa Panaon, ang engkantadang kumuha
kay Yo Kadong na walang butas ang ilong. Tampok din sa kwentong ni Dona Marta
naman sa kwentong Dona Marta Cueva Encantadia, ay isang engkantadang maganda na
ninirahan sa isang kweba. Gayundin sa Gahum ni Kapitan Iguel, na ang mga nakalaban niya
ay mga engkanto na kumuha sa isang binate, samantalang sa Ang Sugarol ug Ijang
Misteryosong Hikot, nagpakita sa sugalero ang isang diwata na maganda at ang hari na may
katawang-ahas. Sa Amigong Duwende naman nandoon ang mga kakaibang duwende ni Ines
na nakatira sa bakuran ng kanilang silid-aralan kung saan nakakausap niya at sa bawat
hiling ng bata matutupad ito.
Sa kwento naman na Si Epi ug Eko ang Bakol at Wowog, kapansin-pansin ang mga
misteryosong nilalang na “wakwak” at “wowog”. Ito ang mga tampok na mga nilalang na
maririnig sa mga masisilid na lugar o mga tahimik na bayan tulad sa ilang bayan ng
Southern Leyte.
Isinaad ni Entico (2019) na nilalaman ng mga kwentong bayan ang mga ganitong
tauhang magsisilbing leksyon sa mga kabataan na may mga ibang nilalang na
tagapangalaga ng kalikasan, mundo, at sansinukob. Ang paniniwala sa mga dili-ingon-nato
[not like us humans] at katutubong anitismo/deity ay maiuugnay sa pagiging magalang ng
mga Pilipino at sa pagiging mapagmahal sa kalikasan. Magalang na tinatanggap ang mga
bisita, kahit na ang mga estranghero, lalong- lalo na sa mga liblib na lugar sa mga
lalawigan sapagkat maaari raw na ang taong ito ay isang engkantong nag-anyong tao
(Avillano, 2017).
Paniniwala sa pangitain ng gaba
Isa sa pinaniniwalaan ng mga Southern Leyteño na naging bahagi sa kanilang
pamumuhay ay ang paniniwala sa pangitain ng gaba. Ito ay paniniwala ng Southern Leyte
na bahagi na ng kultura na inilalahad sa mga nasuring kwentong bayang Ang Sugarol ug
Ijang Misteryosong Hikot. Ang gába ay isang sinaunang paniniwala ng mga Bisaya. Para sa
kanila, anumang gawing masamâ ng tao ng walang maayos na dahilan ay pinarurusahan
ng Langit sa pamamagitan ng gabâ (NCCA, 2014). Ito ay isa sa pinaniniwalang pamahiin ng
mga tao na tumutuon sa malaking impluwensiya sa usaping kultura, buhay, kabiguan,
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tagumpay, kalungkutan at kaligayahan ng mga Filipino.
Sa kwentong Ang Sugarol ug Ijang Misteryosong Hikot, naipapakita ang kamalasan na
natamasa ng sugalero sa kanyang pagsusugal. Ito marahil ang mga pangyayari sa mundo
ng sugal ay mga pagkakataong swerte kung mananalo o malas kaya natatalo. Nakaugat
din ito sa pag-uugnay ng mga samo’t saring mga pamahiin ng sugalero na yumabong at
lumawak hanggang sa maging animo'y di mababaling batas na dapat sundin. Naranasan
ng sugalero ang gaba sa kadahilanang hindi niya sinabi ang kanyang mga pagkakamali at
ginagawa sa pagsusugal.
Ang pangyayaring matutunghayan sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte
partikular sa nailahad na mga kwento ay maiuugnay sa salitang ‘gaba’. May paniwala din
na higit na mabigat ang parusa kaysa ginawang masamâ. Dahil naman sa mga kwento ng
gabâ na naipon sa matagal na panahon ay tumitingkad ang halos pagsampalataya at tákot
ng mga tao sa gabâ (NCCA, 2014). Ang paniniwalang ito ay naging panunturan ng pang
araw-araw na buhay ng Southern Leyteño, pati na rin ang pagiging babala nito sa bawat
gawain, plano, o hangarin nila sa buhay. Maaaring ginagawa ang mga ito bilang respeto at
pagbibigay galang sa mga nakatatandang nagpayo sa kanilang sumunod sa mga
paniniwalang ito.
Inilahad sa NCCA (2014) na ang salitang gaba ay sagisag kultura ng mga
kabisayaan. Isang pananakot at paalala ang ekspresyon na “Gabaan ka.” Pananakot dahil
may paniwala ngang higit na mabigat ang aabuting higanti ng kapalaran sa sinumang
magaba. Paalala dahil nagsisilbi itong gabay ng tao upang huminahon at pag-isipang
mabuti ang anumang gagawin, lalo na’t may kaugnayan sa kapwa tao. Patunay ito na sa
Southern Leyte, ginagamit ang gabâ bilang isang mahalagang bagay na dapat iwasan
upang hindi na makapaminsala. Nagiging sentral din sa mga Southern Leyteño ang gabâ
upang gumawa ng mabuti sa tao sa sa kalikasan maging sa kapwa.
Paniniwala sa mahiwagang bagay na may kakayahan at kapangyarihan
Nakitaan ng kulturang pinaniniwalaan ng mga Southern Leyteño ang tatlong
kwentong bayan na Paghimugso sa Lake Danao ng San Juan, Ang Gahum ni Kapitan Iguel
ng San Francisco, at ang Sugarol ug ang ijang Misteryosong Hikot ng San Ricardo na
siyang pumangalawang nangingibabaw na kultura. Ang paniniwalang ito ay may
kaugnayan sa mga bagay-bagay tulad ng agimat, sungkod (kawani) at tali na siyang may
kakaibang kakayahan at kapangyarihang dala na mababasa sa mga kwentong ito.
Inilalahad nito buhat sa mga nakakatandang nakapanayam ng mananaliksik na sa
larangan ng masalimuot na kultura ng hiwaga, ang mga sinasabing mga bagay na
nagmula sa kalikasang nagtataglay ng kakaibang kakayahan ay lumilitaw sa mga
kwentong umiiral sa isang bayan.
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Batay sa nasuri ng mananaliksik, ang sungkod ni Toktok, kapangyarihan ni
Kapitan Iguel at ang tali ng sugarol ay paniniwala ng mga Southern Leyteño na ang mga ito
ay nagbibigay ng kakaibang lakas, bilis, panghalina o baluti ng kaligtasan sa sinumang
magtatangan. Ayon kay Karnow (2014), ang mga ito ay may mga batas o alituntunin sa
pag-iingat ng agimat. Dagdag pa, marapat na ito minamahal, at binubusog sa anumang
tamang pakain para sa kanya.
Ang mga paniniwalang ito ay maihahalintulad sa mahiwagang bato, gaya ng bato
ni Darna, makababalaghang kahoy, gaya ng mga tinatawag nilang Dignum at sinukuan o
dili kaya naman ay mga kakaibang bagay na nakukuha sa ibat-ibang uri ng kalikasan sa
ibabaw o ilalim ng kalupaan, ng himpapawid o karagatan man at kalimitan ay tinagurian
ang mga ito na mutya.
Palasak man ito sa kwentong bayan ng Southern Leyte, nagsisilbing din itong
inspirasyon at pagiging positibo sa buhay dahil may kaagapay na isang bagay na handang
maging instrumento sa anumang pakikipagsapalaran sa buhay. Aral din ito na hindi lahat
ng mga bagay na ipinagkaloob ay may kabutihang taglay. Datapwa’t gamitin ang mga ito
nang naaayon sa tama at sa ikabubuti ng lahat.
Sabong bilang kulturang panlibangan ng kalalakihan
Ang sabong o cockfighting sa Ingles ay isang laganap na aliwan at libangan ng mga
Pilipino lalo na ng mga kalalakihang Southern Leyteño. Patunay ito dahil nailalahad ang
kulturang ito sa isa sa mga kwentong bayan ng lalawigan. Ayon sa mananalaysay, ang
larong Sabong ay kinahiligan noon sa kanilang pook. Halos tuwing linggo nagkakaroon ng
sabong. Dagdag pa, isa itong seryosong bagay na pinaglalaanan nila ng abala, panahon at
gastos – mula noon hanggang sa ngayon. Ang sabi ng iba roon, “It’s a man thing,” Katulad
din daw ito ng pag aalaga ng kabayo o pagkahumaling ng kalalakihan sa magagarang
sasakyan. Ang sabong daw ang isa sa mga paraan ng mga lalaki para maipahayag ang
kanilang pagiging macho.
Nabanggit ni Hidalgo (2000), isang bakas ng sibilisasyon ng mga sinaunang tao ang
pagsasabong, subalit kung saan at paano nagsimula ang larong ito sa Pilipinas ay hindi
matiyak. Ang karaniwang paniniwala ay dala ng mga Kastila ang sabong sa bansa ngunit
ayon sa mga talaan, bago pa man dumating ang mga dayuhan upang sakupin ang bansa ay
bahagi na ito ng kultura ng ating mga katutubo. Sang-ayon dito sina Barro (2017) at
Masipag (2018) na ang sabong ay kultura na noon pa ng mga tao.
Patunay lamang sa kwento ng Southern Leyte na gumagamit ang mga sabungero
ng mga tandang na manok na kanilang inaalagaan sa loob ng ilang buwan. Pagbibigay ng
wastong pagkain, pagpupurga, pagsasanay, at pagpapainom ng mga bitamina ang ilan sa
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mga paraan ng mga sabungero sa pag aalaga ng mga manok na panabong upang sila ay
kundisyon bago isabak sa laban. Kung kaya, hindi maiwawaksi ang kulturang
pagsasabong sa mga Southern Leyteño dahil nailantad ito sa kwento at sa kadahilanang ang
ganitong klase ng libangan ay pangkaraniwan na sa bayan.
Pakigtambayayong o bayanihan spirit
Likas sa isang Pilipino ang mapanatili ang magandang pakikipag-ugnayan, ang
umunawa at magbigay hindi lamang sa pamilya at mga kaibigan kundi maging sa mga
higit na nangangailangan. Kilala ang Pilipino sa kanyang katangiang mapagbigay,
mapagmahal at mapaglingkod sa kapwa. Ito ay nagiging tatak at kakaiba sa ibang lahi. Ito
ay isa sa natatanging kultural na gawi ng mga Southern Leyteño ang pakigtambayayong. Ang
pakigtambayayong o tambayayong ay isang Bisayang salita na ang ibig sabihin ay pagkakaisa o
pagtutulungan. Ang konsepto na ito ay hindi lalayo sa konsepto ng Bayanihan Spirit na
isang kultural na pagpapahalaga ng mga Pilipino.
Ang ‘pakigtambayayong’ ay maihahalintulad sa pagpapahalagang Pilipino na
“bayanihan spirit” kung saan tumutukoy sa diwa ng pagkakaisang komunal, trabaho at
kooperasyon upang makamit ang isang partikular na layunin. Ang konsepto nito ay
nababalik sa tradisyon ng isang bansa na maaaring obserbahan sa mga lugar sa kanayunan,
kung saan ang mga kalalakihan ay nagbibigay ng kamay sa isang pamilya na lilipat sa
isang bagong lugar.
Hindi lalayo ang diwa nito sa pagtutulungan ng mga tao sa anumang hamon sa
buhay. Matutunghayan ang mga ito sa kwentong bayan na pinamagatang Bulawanong
Guso ng Tomas Oppus, Southern Leyte.
Ang pakigtambayayong ay isang mahalagang gawi ng mga Southern Leyteño upang
ipakita ang pagtulong sa komunidad sa panahon ng kalamidad at anumang suliranin na
kinakaharap ng kapwa. Nangingibabaw ang kulturang ito sa kwentong bayan ng Southern
Leyte kung saan nagpapakita ng pakikipagbayanihan ng mga tao sa kanilang bayan.
Mahalaga rin na maitampok ito sa mga kabataan dahil ang mga Pilipino ay kilala sa ugali at
kulturang na ito.
Sa kwentong Bulawanong Guso, naipakita rito pagkakaisa ang mga mamamayan ng
nagtutulungan sila sa pagkuha ng mga guso sa dagat upang may maipambili ng pagkain at
sa kadahilanan din na makaahon sa kahirapan.
Ang mga kwentong bayan na ito ay may malaking papel sa paghubog ng esensya ng
pakikipagtulungan sa kapwa at kung paano ito magbubunga ng isang mabuting resulta
para sa sarili at sa kapwa. Sa kwentong bayan ng Southern Leyte na Bulawanong Guso,
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pinakita sa kwento ang diwa ng bayanihan bilang konsepto ng mga Pilipino na tumulong
sa isa't isa lalo na sa mga oras ng pangangailangan nang hindi umaasa na may kapalit.
Ayon sa mananalaysay, malakas ang paniniwala ng mga Southern Leyteño sa pagtulong sa
kanilang kapwa sa anumang posibleng paraang magagawa nila upang maabot ang isang
kamay na tumutulong. Ito ay isang magandang kaisipang Southern Leyteño ng pagtulong sa
bawat isa.
Paniniwala sa mga intwitibong karunungan ng hayop at signus
Ang sansinukob ay laging may kamangha-mangha at pambihirang pamamaraan
upang magpahatid ng mensahe sa atin. Ang kamangha-manghang mensahe at simbolismo
ng isang bagay lalo na ang mga hayop ay matutunghayan sa mga kwentong bayan sa
Southern Leyte. Ilan sa mga ito ay napapalooban ng mga hindi kapani-paniwalang
karunungan at inspirasyon kung saan ito ay maaaring makamit sa ibat’ ibang paraan.
Ang mga hayop at bagay na umuusbong sa isang hindi sinasadyang pagkakataon ay
may dalang mensahe. Ang mga mensaheng ito ay nakadepende sa iba’t ibang kultura.
Sa kwentong bayang Misteryosong Barko na MV Cacao ng Sogod, Southern Leyte, ang
isang malaking barko na dumadaan sa Subang Dako River. Pinaniniwalaan ito na kapag
dumadaan ay may mawawala o mamamatay. Ayon sa nakatatanda, senyales din ito na may
paparating na malakas na ulan o di kaya’y kalamidad kung kaya naghahanda ang bawat isa
sa panahong dumadaan ito.
Samantala, napansin ng mananaliksik sa kwentong Mensaherong Pungaw ng Sogod,
Southern Leyte patungkol sa paniniwala sa dalang mensahe ng pungaw o kuwagong hindi
alam ng mga tagapagsalaysay. Ang kadahilanan nito ay maging ang maaaring kahinatnan
kung bakit nagkakatotoo ang mensahe. Ang hawak lang nilang nalalaman na sa tuwing
nandyan ang pungaw nagpapahiwatig na ito na may namamatay o nagkakasakit.
Sa kabilang dako rin, ang kahoy na nakita ni Dulo sa dalampasigan ay nagbibigay
ng inspirasyon sa kanyang bayan. Nang ang kahoy ay kalaunan ay naging imahe ni Senyor
San Vicente Ferrer, maraming mga magagandang oportunidad at naging maayos ang
kanilang bayan dahil sa paniniwala nila ay galing ito kay Senyor.
Ang mga mensaheng ito dala man ng isang hayop at bagay ay simbolismo lamang
ng tao upang maging handa sa sarili at pagkakaroon ng proteksyon sa pamilya.
Pinatunayan ito ng mananalaysay na kahit nananatili pa rin ang kanilang paniniwala hindi
sila nawawalan ng pag-asa at patuloy na nanalig sa Poong Maykapal. Ang kamalayang ito
ay nagdudulot sa tao na ang lahat ng bagay sa mundo ay magkaugnay at may tungkuling
ginagampanan upang mapanatili ang pantay na tugon ng sansinukob.
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Pakikisama bilang kulturang sosyal
Sa sikolohiyang Pilipino, isa ang pakikisama sa mga mahahalagang pangunahing
aral. At ang pangunahing aral na ito ay mahalagang karakter bilang isang Southern Leyteño.
Ang pakikisama o kilala din bilang smooth interpersonal ay nakapailalim sa accommodate
surface value na nasasabing ang pakikisama ay ang katangian ng isang Pilipino upang
mapatibay pa ang relasyon sa kapwa (Saito, 2010).
Hindi naman ito maitatatwa sa mga Southern Leyteño dahil likas ang pagiging sociable
o palakaibigan. Kaya, ayon sa mananalaysay, gustong-gusto ng mga dayuhan maging ang
kapwa dahil sa mainit at maayos na pakikisama ng Southern Leyte, anuman ang kalagayan
nito sa buhay.
Maraming mukha ang pakikisama at kabilang nito ay matatagpuan sa kwentong
bayan na Wowog ng Liloan, Southern Leyte. Ayon sa kwento, ang pakikisama ay
natututunan din sa iyong pamilya at nasasalamin ito sa kung paano ang isang taong
nakikipagsalamuha sa kapwa. Sa kanayunan, ang pakikisama ay madali lamang sa kanila
dahil na rin sa maliit lamang ang lugar at halos sila-sila lamang ang nagkikita-kita sa bayan.
Ang tanging kanilang ginagawa bilang libangan na siyang mukha ng pakikisama ay
pagkukwento, pag-iinuman at maging paglalaro ng mga bata. Repleksyon ito ng mga
Southern Leyteño na patuloy na itinuturo sa magulang lalo na ang pagkakaroon ng respeto
sa isa’t isa at pagiging kontento sa buhay, kung saan natuto ang isa’t isa na makibagay sa
nang naaayon sa tama.
Sa pagtuturo ng panitikan partikular ang kwentong bayan, makabuluhan ang
pagtatampok lalo sa pagtuturo ang kulturang natatangi sa Southern Leyte. Naniniwala ang
mananaliksik na sa pagtuturo ng panitikan naituturo rin ang kultura ng isang bayan. Ang
mga natatanging kultura na tampok sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte ay personal
na naranasan ng mananaliksik.
Patunay ito na ang mga pangyayari at eksena sa kwento ay realidad sa buhay at
karanasan ng mga Southern Leyteño. Sa paggising hanggang sa pagtulog, ang mga kulturang
ito ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mananaliksik.
Kung kaya, lubos na naniniwala ang mananaliksik na daan ang panitikan ng
Southern Leyte sa pagkilala sa mga natatanging kultura at ituro ang mga ito sa mga
kabataan upang mas lubusan nilang mahalin at alagaan ang kulturang sa kanila nagmula.
Bilang isang Southern Leyteño na mapagmahal at mapagmalasakit sa ating sariling kultura
ay dapat na pag-aralan at ituro ang ating panitikan sapagkat tayo higit kanino man ang
dapat magpahalaga sa sariling atin.
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Inilalahad sa Talahanayan 2 ang antas ng pagkakasundo ng mga validators sa
kulturang nangingibabaw sa mga kwentong bayan ng Southern Leyte mula sa pagsusuri ng
mananaliksik. Ang mga validators ng pag-aaral na ito ay siyang nagsagawa ng ebalwasyon
sa kulturang Southern Leyteño sa kwentong bayan gamit ang Kendall’s Coefficient W, kung
saan naipapakita ang balidasyon ng mga validators.

Masisilip sa talahanayang ito na mula sa 10 nangingibabaw na kultura sa 15
kwentong bayan ng Southern Leyte, ang mga validators ay nagkaroon ng very good
agreement (0.887) at significantly agreed (p-value 0.004) sa mga nailahad na kultura na
tunay na naglalarawan sa buhay at
karanasan ng mga taga-Southern Leyte.
Nagpapatunay ito na nagkasundo ang mga validators sa kulturang napapaloob sa 15
kwentong bayan ng Southern Leyte.
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Kongklusyon
Ang kwentong bayan ng Southern Leyte ay hitik sa kwento at kultura
mahalagang sangkap sa pagtugon ng contextualized learning curriculum sa pagtuturo
mother tongue maging pagkatuto ng kaalamang pangkultural bilang
tugon
kontekstuwalisasyon at lokalisasyon ng pagtuturo, pagkatuto at pagpapayaman
Filipino sa kurikulum sa Filipino.
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