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RESOLUSYONG 
NAGPAPAHAYAG NG TAUS-PUSO AT MAHIGPIT NA PAKIKIRAMAY SA PAMILYA AT 

KAIBIGANG NAULILA NI BIENVENIDO “KA BIEN” LUMBERA, PAMBANSANG ALAGAD 
NG SINING SA PANITIKAN, AT NAGPAPAABOT NG PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY 

SA KANYA BILANG ISANG MAKABAYANG ARTISTA, GURO, AT AKTIBISTA 

SAPAGKAT, noong Setyembre 28, 2021, pumanaw si Dr. Bienvenido Lumbera sa edad 
na 89 sa Lungsod ng Quezon.  Naulila niya si Cynthia Nograles Lumbera, kanyang 

kabiyak, apat na anak, at mga apo; 

SAPAGKAT, si Lumbera, kilala ng marami bilang “Ka Bien,” ay isang batikang manunula, 
mandudula, libretista, kritiko, at propesor.  Hinirang bilang Pambansang Alagad ng 
Sining sa Panitikan noong 2006, siya ay ginawaran din ng Ramon Magsaysay Award for 
Journalism, Literature and Creative Communications, Carlos Palanca Memorial Award 

for Literature, National Book Awards, Gawad Pambansang Alagad ni Balagtas, at iba pa; 

SAPAGKAT, pinayaman ni Ka Bien ang panitikan at literatura dahil sa kanyang mga akda, 
mula sa konkretong paglalarawan at lenggwaheng bernakular ng kanyang “Bagay 
poetry”; mga akdang salin gaya ng Tulayin Ako (Bridge Over Troubled Water ni Paul 
Simon); musical, rock opera, at ballet gaya ng Tales of the Manuvu, Hibik at Himagsik 
nina Victoria Laktaw Atbp., at Rama, Hari (sinulat kasama nila Salvador Bernal at 
Rolando Tinio); hanggang sa mga libro at sanaysay gaya ng Philippine Literature: A 
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History and Anthology, Writing the Nation, at Filipinos Writing: Philippine Literature 
from the Regions; 

SAPAGKAT, higit sa pagiging Pambansang Alagad ng Sining, si Ka Bien ay isang alagad 
para sa makabayan, siyentipiko, at makamasang sining.  Bilang manunulat at kritiko, 
ikinampanya niya ang “sining para sa masa,” at hinamon ang kolonyal na pananaw sa 
kultura.  Ayon sa kanya, ang artista—sa papel, entablado, pinilakang tabing, o saan pa 
mang midyum magpahayag—ay isang aktibista.  Payo niya sa mga manunulat: 
“Kailangang kilalanin din niya na ang pagsusulat ay hindi para sa kanyang sarili lamang, 
o para sa mundo, kundi para sa isang ispesipikong lipunan...sa pagbuo ng isang
oryentasyong nakatuon sa mga ispesipikong problema ng lipunang kaniyang
kinabibilangan”;

SAPAGKAT, sinimulan ni Ka Bien ang aktibismo noong panahon ng diktadurya.  Bilang 
propesor at kilalang lider ng Panulat para sa Kaunlaran ng Sambayanan (PAKSA), isang 
organisasyon ng mga aktibistang manunulat, isa siya sa mga target ng pasismo.  Dinakip 
siya noong 1974, panahon ng Batas Militar ng diktador na si Ferdinand Marcos kasama 
ang iba pang progresibong artista at naging detenidong pulitikal ng halos isang taon; 

SAPAGKAT, bilang guro, pinaglaban niya ang edukasyong nakasentro sa pagmamahal sa 
bayan, pati na rin sa mayamang kultural at artistikong tradisyon at mga wika ng 
Pilipinas.  Sa maraming unibersidad na pinagturuan niya gaya ng Ateneo de Manila at 
Unibersidad ng Pilipinas, malaki ang kanyang mga ambag sa pagrerebisa ng kurikulum, 
at pinangunahan niya ang paggamit sa mga materyal na nakasulat sa Filipino at tungkol 
sa Pilipinas; 

SAPAGKAT, noong 2014, sinabi niya na ang kampanya upang ibalik ang Wikang Filipino 
sa kolehiyo ay “pagpapahalaga na ang buhay natin bilang isang bansa ay nakasanding 
sa pagkakaroon ng isang wika na siyang gagamitin upang hubugin ang isipan ng 
kabataan, hubugin ang isipan ng matatanda, lalo na ‘yung mga matatanda ang may 
kapangyarihan sa ating sistema ng edukasyon”; 

SAPAGKAT, sa ganitong diwa ng “artista at guro para sa bayan,” naging haligi si Ka Bien 
ng mga grupo at organisasyon gaya ng Galian sa Arte at Tula noong panahong ng Batas 
Militar, Bagong Alyansang Makabayan, Center for People Empowerment in 
Governance, Concerned Artists of the Philippines, Kodao Productions, at Manunuri ng 
Pelikulang Pilipino.  Nagsilbi siya bilang Tagapangulo ng Alliance of Concerned Teachers 
noong 1995 hanggang 2009.  Noong 2009, tinatag niya, kabilang ang ilang mga 
edukador, ang ACT Teachers Party-List, at siya ay tumayo bilang Chairperson nito 
hanggang Setyembre 5, 2021. 

SAPAGKAT, bagaman malalim ang kalungkutang dulot ng pagpanaw ni Ka Bien, hindi 
matatawaran ang makabayang pamanang iniwan niya sa literatura at panitikan ng 



Pilipinas, at mananatili siyang buhay sa bawat manunulat, artista, guro, at Pilipinong 
nagbabasa at sumasaksi sa kanyang mga akda, at binibigyan ng inspirasyong kumilos 
para sa masa at bayan. 

KUNG GAYON, IPINAPASYA NGAYON na ipahayag ng Kapulungan ng mga Kinatawan ang 
taus-puso at mahigpit na pakikiramay sa pamilya at kaibigang naulila ni Bienvenido “Ka 
Bien” Lumbera, Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan. 

IPINAPASYA RIN na ipaabot ng Kapulungan ng mga Kinatawan ang pinakamataas na 
pagpupugay sa kanya bilang isang makabayang artista, guro, at aktibista. 

Pinagtibay, 

________________________________ 
Kinatawan FRANCE L. CASTRO 

ACT Teachers Party-List 

________________________________ 
Kinatawan CARLOS ISAGANI T. ZARATE 

BAYAN MUNA 

________________________________ 
Kinatawan FERDINAND GAITE 

BAYAN MUNA 

________________________________ 
Kinatawan EUFEMIA C. CULLAMAT 

BAYAN MUNA 

________________________________ 
Kinatawan ARLENE D. BROSAS 

GABRIELA Women’s Party 

________________________________ 
Kinatawan SARAH JANE I. ELAGO 

KABATAAN Party-List 


