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VOCABVLARIO DE LENGVA TAGALA. Por Fr. Pedro de San Buena Ventura, Villa
de Pila, Año de 1.613. [V1613 (code?)]

ANG VOCABULARIO DE LA LENGUA TAGALA
NI PEDRO DE SAN BUENAVENTURA, OFM

Ang kahalagahan ng isang mahalang incunabulum na español-filipino sa
kasaysayan at sa pag-aaral ng mga wika 

Ang Vocabulario de la lengua tagala ni Pedro de San Buenaventura, OFM, na nilimbag
sa Pila (Pilipinas) noong 1613, ay isang hiyas sa panitikang español-filipino. Unang-una,
ang pagiging bihira  (rarity)  nito  ay nagpabilang dito  sa  napakaunting bilang ng mga
Pilipinong incunabula –mga gawang nilimbag sa Pilipinas sa pagitan ng mga taong 1593-
1643—mula sa mga kopyang natitira pa. Sa ating usapin, dadalawa na lamang1. Isa pa, ito
ang unang vocabulario (talasalitaan) o dictionary –gaya ng sasabihin natin sa ngayon—
ng isang wika ng Pilipinas na nilimbag ng mga misyonerong Español. Sa ganang kanila,
ang dalawang dahilang ito’y dapat sumapat upang pahalagahan ang pangkasalukuyang
gawaing may merito. 

Ganunpaman, sa palagay nami’y naaangkop na panandaliang ipakilala ang kontekstong
pang- geografia at pangkasaysayan kung saan isinaginawa ni Pedro de San Buenaventura
ang paglikha at paglilimbag ng kanyang Vocabulario na may pakay na higit na hangaan
ang kahalagahan ng orihinal na bersyon gayundin ng pangkasalukuyang re-edition.

1. Ang masalimuot na daigdig na pangwika ng Pilipinas

Nang ang capitán-general na si Miguel López de Legazpi at mga kasama, pati ang anim
na mga misyonerong Agustino, ay dumatal noong ika-13 ng Pebrero 1565, natagpuan nila
ang masali-salimuot na daigdig ng mga wika. Sa pulo ng Luzon nga lamang, anim na mga
mahahalagang wika at marami-raming bilang ng diyalektos ang sinasalita. Ayon sa isang
pag-uulat  estadistika,  humigit-kumulang,  na  isinagawa noong 1591,  ang Tagalog,  ang
pinakanaikalat  na  wika,  ay sinasalita  ng  124,000  katao,  ang  Ilocano  ng  75,000,  ang
Bicolano  ng  77,000,  ang  Pangasinense  ng  24,000,  ang  Pampango ng  75,000,  at  ang
Ibanag ng 96,000. Ang pinakamalawak na pangkat-wika ay ang Bisaya, sinasalita sa gitna
ng sangkapuluan.

Itong malawak na pagkakaiba-iba ng mga wika –na nananatili magpasahanggang ngayon
—   ay  nakatulong  nang  lubusan  sa  pagpaplano  ng  pagmimisyon  ng  mga  Órdenes
religiosas  na  naatasang  ipamansag  ang  Mabuting  Balita  sa  Pilipinas:  mga  Agustino,
Franciscano, Jesuita, Dominico, at Agustino Recoleto. 

1 Hindi nag-alinlangan si Wenceslao E. Retana, ang dakilang bibliophile at dalubhasa sa kasaysayan ng Pilipinas, sa
pagsasabi, noon pa mang katapusan ng nakaraang dantaon, na “sa pangakalahatang (aspeto), ang mga aklat na
Pilipino ay higit na bihira kaysa sa anupamang bansa sa daigdig (…); maaaring bilangin ng mga daliri ng kamay
ang mga inilimbag sa Pilipinas, na kita de visu, noong mga ika-17 at ika-18 dantaon)” (Cf Catálogo abreviado de la
biblioteca filipina de W. E. Retana, Madrid 1898, panimulang-salita).

1



Pila Historical Society Foundation Inc.

Maláy ang mga misyonero, noong una pa man, na kailangang maging matatas sa mga
wika upang tapat at mabisang maipahatid, una, ang Mabuting Balita, at pangalawa, ang
mahahalagang salik ng kultura española.

2. Pag-aaral linggwistiko ng Tagalog (1580-1898)

Ang unang misyonero na naglaan ng natatanging pansin sa pag-aaral ng mga wika sa
Pilipinas ay ang Agustinong si Martín de Rada (1533-1578), at tungkol sa kanya, sabi ng
mga tagapagsalaysay (cronistas) na napakatatas niya sa Bisaya at Chino. Ganunpaman,
waring  walang pagpupunyagi  na  pag-aaralan  nang  masinsinan  ang  kahit  anong  wika
hanggang noong 1580,  nang simulan  ng Fransiscanong taga-Extremadura,  si  Juan  de
Plasencia (+1590), ang isang malakihang proyekto. Isa sa mga nakagigiliw na bunga nito
ang paglilimbag ng Doctrina Christiana en letra y lengua española y tagala, sa Maynila
1593, isa sa unang tatlong gawaing inilimbag sa Pilipinas, bagaman sa pamamagita ng
método silográfico  na nakaugalian nang gamitin ng mga Intsik, na ipinapatungkol kay
Plasencia—na ating pagtutuunan ng higit na pansin maya-maya—ng karamihan sa mga
tagapagsaliksik.

Ang pagkakahati-hati  ng mga hangganang pang-misyon sa bias  ng  real  cédula  ng 27
Abril 1594, ay nagpahintulot sa mga Órdenes religiosas na ituon ang pansin ng kanilang
pagpupunyaging pang-wika sa dalwa, tatlo o, pinakamarami na, apat na mahahalagang
wika,  atsaka,  talaga  nga,  ang  Tagalog,  ang  wikang  sinasalita  sa  ma-impluwensyang
bahagi ng Maynila, na nagbigay-daan bilang batayan ng wikang pambansa.

Sa  mga  kadahilanang  nabanggit,  lahat  ng  mga  Órdenes  ay nagpunyaging  matuto  ng
Tagalog, bagaman hindi magkakapantay ang hilig at kinahinatnan. Sa katunayan, ang mga
pag-aaral na pang-wika sa wikang ito, katulad ng mga aklat na nalimbag hinggil dito, ay
di-hamak na higit sa mga isinagawa sa iba pang mga wika at dialecto ng Pilipinas. Aming
iaalok kapagdaka ang isang maikling paglalagom ng mga gramáticas at diccionarios ng
wikang tagalong na inilimbag sa panahong 1593-1898. Nararapat na isaisip na pati ang
mga  confesionarios,  doctrinas  cristianas  at  iba pang mga gawaing pang-debosyon na
isinulat sa wikang tagalog ay napakakahalaga sa pag-alam ng nasabing wika.  Bagaman
upang maging maikli ito, hindi namin tatalakayin ang mga paglilimbag na ito.

Inilimbag ng mga Agustino sa maynila, noong 1703, ang Compendio de la lengua tagala,
ni  Gaspar de San Agustín (1650-1724),  Arte de la lengua tagala,  Sampalok 1740, ni
Tomás Ortiz (1668-1742), at Gramática de la lengua tagala dispuesta para la más fácil
inteligencia de los religiosos principiantes, ni Manuel Buzeta (1808-?), Madrid 1850. Isa
sa  pinakamahalaga  at  orihinal  na  gawaing  inilathala  ng  mga  Agustino,  bagaman  sa
panahong malapit-lapit  sa  ngayon, ay ang  Estudio  de  los  antiguos  alfabetos  filipinos,
Malabon 1895, ni Cipriano Marcilla y Martín (1851-?).

Isinulat ng tanyang na Bañezano, si Agustín María de Castro (1740-1801), sa ilalim ng
pseudonym na Pedro Andrés de Castro, Ortografía y reglas de la lengua tagala, inilathala
sa unang pagkakataon at sa edisyong  facsimile  sa Madrid, noong 1930, ng tanyang na
mangingibig ng mga aklat, si Antonio Graiño.
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Inilimbag sa Maynila noong 1754 ng mga Jesuitang sina Juan José Noceda (1681-1747)
at  Pedro Sanlúcar (1706-?),  sa  pakikipagtulungan ng ibang kasapi  ng Kapisanan, ang
kanilang tanyag na  Vocabulario  de  la  lengua  tagala,  gawang hindi  pa  nalalampasan
malamang hanggang sa ngayon sa kanyang kategorya.

Ang mga Dominico, kahit na dumating sa Kapuluang ito pagkatapos ng mga Agustino,
Franciscano at Jesuita, ay nagsipanguna sa kanilang lahat sa paglalathala ng Arte y reglas
de la lengua tagala, Bataan 1610, ang unang grámatica  na inilimbag sa Tagalog, ni P.
Francisco Blancas de San José (?-1614), tagapagtaguyod ng palimbagan sa Pilipinas at
ang pinakamagaling na Tagalista sa lahat ng panahon. Ito’y tungkol sa isa pa sa mga di-
matutumbasang mga incunabula sa Pilipinas. Gayunpaman, walang naging tagapagmana
si Francisco Blancas sa kanyang Órden. Tanging sa katapusan ng ika-19 na siglo,  ay
inilathala  ni  José  Hevia y Campomanes (1814-1904)  ang kanyang mga  Lecciones de
gramática hispano-tagala, Maynila 1872, inilimbag nang labindalawang ulit sa loob ng
ilang taon.

Tanging isang Agustino Recoleto,  Toribio Minguella y Arnedo (1836-1920), ang nasa
talaan ng mga Tagalistang Español. Bukod sa isang Ensayo de gramática hispano-tagala,
Maynila 1878, inilathala niya ang mga Estudios comparativos entre el tagalo (Filipinas)
y el sánscrito, Valladolid 1888. 

Nakaranas ang Pilipinas ng isang pambihirang paglago ng kanyang populasyon, kalakip
ang isang malakas na pang-ekonomiyang paglago, sa mga huling dekada ng ika-18 na
dantaon at sa buong ika-19 na dantaon. Kapwa pangyayari ay naging sanhi upang ang
mga  Europeo  –  mga  nasa  sandatahan,  tagapaglingkod,  misyonero  at  mangangalakal,
karamiha’y Españoles at may higit na may antas-kultural kaysa sa mga nagdaang mga
panahon—ay dumami sa mga pulo nang higit kaysa dati.  Marami sa mga bagong dating
ay nakaramdam na  kailangan nilang matutuhan  ang wika  ng mga taga-rito  sa  lalong
madaling panahon. Kung kaya’t sa ikalawang hati ng ika-20 dantaon ay nagsilabasan ang
iba’t-ibang mga gramáticas at vocabularies na nilagdaan ng mga seglares, at karamihan
sa kanila’y kabilang sa mga nasabing antas. 

Ang mga pag-aaral na ito, na talagang maiikli, sa pagtatasa ng mga pangangailangan ng
karamihan  sa  mga  patutunguhan  nito,  ganunpaman,  ay  may  mahalagang  puwang  sa
pagpapalago ng linggwistika ng Tagalog. Kaya marapat lamang na isapluma natin dito
ang pinakakilala at pinaka-interesante.

Inilathala  ni  Rosalío  Serrano  (1802-1867),  ama  ni  Pedro  Serrano  Laktaw,  ang  isang
Diccionario  de  términos  comunes  tagalo-castellano,  Maynila  1854,  na  nagkaroon ng
ilang muling paglalathala. Sa may-akda ring iyon ang isang gawa na pinamagatang Nuevo
diccionario manual español-tagalo, Manila 1872. Sa panahon ding yaon, inilimbag ni
Venancio  María  de  Abella,  masipag  na  lingkod-pampublikong Español,  ang kanyang
Vademécum filipino o manual de la conversación familiar español-tagalo, seguido de un
curioso vocabulario de modismos manileño, Maynila 1869, na nailathala nang makaapat
na ulit sa pagitan ng mga taong 1869-1873. Utang na loob natin kay Eligio Fernández ang
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isang  Nuevo vocabulario o Manual de conversaciones en español, tagalo y pampango,
Binondo 1876, na nailimbag nang makawalong ulit.

Ibinigay sa palimbagan ni Eusabio Salvá,  comandante de Infantería, ang  Vocabulario
militar  y  guía  de  conversación  español-tagalo-visaya,  Maynila  1884.  Noong  1887,
lumabas sa Barcelona ang isang Método teórico práctico y compendiado para aprender
en brevísmo tiempo el lenguaje tagalo, ni Julius Miles, psedonym ng isang manggamot sa
sandatahan, ayon sa wari. Inilathala ni Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera (1857-
1925), Pilipinong manunulat na maraming kakayahan, maliban sa iba pang mga gawa
niya, ang Contribución para el estudio de los antiguos alfabetos filipinos, Losana 1884,
at el sánscrito en la lengua tagala, Paris 1887. Si Wenceslao E. Retana (1862-1924), ang
Español na dalubhasa sa kasaysayan na higit na nakaalam ng kasaysayan ng Pilipinas, ay
naglathala ng isang folleto na pinamagatang Los antiguos alfabetos de Filipinas, Madrid
1895.  Sa  wakas,  inilathala  ni  José  Rizal  (1861-1896),  ang  pambansang  bayani  ng
Pilipinas, ang La nueva ortografía de la lengua tagala, Barcelona 1890.

Nguni´t ang seglar na may pinakatanging pitak sa larangan ng pagdadalubhasa sa wikang
Tagalog  ay talagang  si  Pedro  Serrano  Laktaw (1853-1924),  sa  kanyang  Diccionario
hispano-tagalo. Primera parte, Maynila 1889. Ang ikalawang bahagi ay hindi inilimbag
kundi noong taong 1914.          

3. Ang iniambag ng mga Franciscano sa linggwistika sa Pilipinas

Mukhang may pag-sang-ayon sa mga dalubhasa sa pag-aming, sa ika-17 dantaon, ang
mga  Franciscano  nga  ang  mga  nangunguna  sa  larangan  ng  pagsasaliksik  hinggil  sa
linggwistika2.  Gayunpaman, nababagay na bigyang-diin na ang iniambag ng Órden sa
linggwistika  ay  nagging  bunga  ng  matagal  na  pagsisikap  ng  isang  pangkat  na
nagpunyaging gawing katotohanan ang ambisyosong proyekto ng isa sa mga natatanging
misyonero ng Pilipinas: ang Franciscanong si Juan Portocarrero, na higit na kilala, dahil
sa lugar na kanyang pinagbuhatan, sa apelyidong “de Plasencia”.

Ang  Capítulo  custodial  ng  mga  Franciscano  na  idinaos  sa  Maynila  noong  1580  ay
gumawa, kasama ng iba pang mga kapasyahan, ang sumusunod na mahalagang pasya:
“Na  magsulat  ng  isang  balarila  (gramática)  at  isang  talasalitaan  (vocabulario)  ng
wikang Tagalog, at isalin sa gayunding wika ang  doctrina cristiana, na ipinagkatiwala
nila  kay P.  Juan de Plasencia,  bilang siyang pinakamagaling sa  wika”3.  Matapos ang
tatlong taon, sa kanyang liham kay Felipe II, na may petsang Junio ng 1585, isinulat ni
Plasencia sa Hari: “Sa pinakabalana na naririto sa Kapuluang ito, mayroon akong isinulat
na ilang bagay, halimbawa, ang  Arte de la lengua at  Declaración de toda la doctrina
xptiana,  at  ngayo’y  ginagawa  ko  ang  Vocabulario. Iyon  ay  mga  bagay na  talagang
kailangan ng lahat  ng mga mga ministro  kung ito’y maipalilimbag.  Ito’y natatanging

2 LEDDY PHELAN, John, “Philippine Linguistics and Spanish Missionaries, 1565-1700”, sa  Mid-America 37
(Hulyo 1955) 163. Ang mambabasang nais palalimin ang kaalaman hinggil sa mga aklat (bibliography) tungkol sa
linggwistika  sa  Pilipinas,  sa  aspektong pangkalahatan,  ay  maaaring  sumangguni  sa  ginawa ni  Doris  Varner
WELSH, Checklist of Philippine Linguistics in the Newberry Library, Chicago, Illinois, 1950.
3 PEREZ, Lozano, Origen de las misiones franciscanas en el Extremo Oriente, Madrid 1916, 120.
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kagandahang-loob na gagawin sa amin ng Inyong Kamahalan, ang ipagkaloob ninyo sa
aming mailibag ito sa México sa pamamagitan ng inyong Real hacienda, at para dito ang
maipadala sa akin ang inyong  Cédula,  na magiging napakalaking tulong para sa  mga
kaluluwang ito”4. 

Ang ikalawang gawang binanggit ni Plasencia sa naunang talata ay walang iba kundi ang
Doctrina cristiana en lengua española y tagala, na ating binanggit na. Sa kabilang dako,
hindi nailimbag ang Arte pati ang Vocabulario, at kabilang sa mga dahilan ay namatay si
Plasencia noong 1590, tatlong taon bago nagkaroon ng palimbagan sa Pilipinas.

Si P. Plasencia, bukod sa magaling sa Tagalog, ay nag-ugnay sa “wika at kultura, tulad ng
ginawa ng mga  nauna  sa  kanya,  ang mga dakilang dalubhasa  sa  wika  at  etnologong
Franciscano ng  Nueva España”5, at binigyang-sigla niya ang iba pang mga Franciscano
upang ipagpatuloy ang kanyang gawain, kung kaya nakalikha ng totoong paaralan ng mga
linggwistang Franciscano.

Nagkaroon ng isang napakahalagang tao sa kanyang buhay, na kanyang nakilala nang siya
´y musmos pa, at kung hindi sa tulong nito´y muntik na naging imposibleng tapusin ang
kanyang pangarap na pang-linggwistika. Tinutukoy natin si Miguel de Talavera. Isinilang
si Miguel  sa Nueva Granada,  lunsod ng mga Español na ngayo´y nawala na,  na nasa
teritoryo  ng  Nicaragua  ngayon.  Salvador—ito´y  kanyang  pangalan  sa  binyag—ay
dumating kasama ng kanyang mga magulang sa Pilipinas, nang siya´y musmos pa,  sa
hukbong pandagat ni Miguel López de Legazpi. Nanatili siya sa Cebu hanggang sa taon
1572, kung kailan siya lumuwas sa Maynila. Noong 1578, ipinagkatiwala siya kay Juan
de  Plasencia  para  sa  kanyang  edukasyon.  Noon  ay nagsasalita  na  siya  ng  Bisaya  at
Tagalog,  ang  dalawang  pinakamahalagang  wika  sa  Pilipinas.  Di  nagtagal  ay  naging
matalik silang magkaibigan at nagtulungan ang binata at ang misyonero.  Nagsimulang
samahan  ni  Salvador  ang  mga  Franciscano  bilang  tagasalin  (interpreter).  Pagkalaon,
tinuruan si Plasencia ng Tagalog, at itinuro sa kanya ni Plasencia ang Latín. Noong 1580,
nagsuot  ng  hábitong  Franciscano  si  Salvador  sa  Maynila,  at  kapagdaka´y kinilala  sa
pangalang Miguel de Talavera. Ang kanyang talambuhay ay katulad ng Franciscano ring
si Alonso de Molina, mexicano, na nagturo ng náhuatl sa kanyang kapatid na naka-hábito
sa Nueva España. Si Talavera, na namayapa sa pila (La Laguna), Pilipinas, noong 1622,
nang siya´y mga animnapung taong gulang, “...ay natuto ng wikang Tagalog ng mga taga-
roon  na  kasinghusay  na  parang  katutubo  siya  roon,  ay  naintindihan  niya  ito  nang
malaliman”,  at  nagsulat  siya ng  iba´t-ibang mga  gawaing ang nilalaman  ay sa  pang-
katekesis  at  pang-kaluluwa6.  Ganunpaman,  isa lang sa kanila ang naipalimbag, at  ang
pamagat nito ay: An casalanang ipinag cacasala nan onan otos nang Dios, Manila 1617.
Ang pinakamatingkad na katangian ng obrang ito ay ito’y nailimbag sa anyong bilingue,
Español at Tagalog, at sa mga karakter na natatangi sa bawa’t wika.

4 ID., loc. cit., 267-68.
5 TORMO SANZ, Leandro, “Método de aprendizaje de lenguas empleado por los franciscanos en Japón y
Filipinas (ss. SVI-SVII)”, sa  España en el Extremo Oriente: Filipinas, China, Japón. Presencia franciscana, 1578-1978,
Madrid 1979, 386.
6 HUERTA, Félix,  Estado (...) de la provincia de San Gregorio Magno (...) en las Islas Filipinas,  Binondo (Pilipinas)
1865, 499-501.
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Isa pang mahalagang tagapagpatuloy ng gawain ni Plasencia ay si Juan de Oliver. Itong
natatanging misyonero ay ipinanganak sa Valencia, sa ‘di batid na petsa, at dumating sa
Pilipinas noong 1582, at doo’y namatay noong taong 1599, sa gulang na pitumpu’t tatlo.
Sinasabi ng isa sa tagapagtalambuhay na “ganap na gamay (ni Oliver) ang mga wikang
Tagalog at Bicolano, at sa mga wikang yaon ay nagsulat siya ng labing-walong aklat at
maiksing gawain (...),  at pinagbuti  pa at pinalawak ang  Arte  at  Diccionario tagalo  ng
pinagpipitaganang  si  Plasencia”7.  Ang  ilang  gawa  niya,  na  isinalin  sa  Bicolano,  ay
inilimbag sa Maynila sa katapusan ng ika-17 dantaon. Hindi nagkagayon ang mga isinulat
sa Tagalog, na kamakaila’y tanging isa lamang na sulat-kamay ng ika-18 dantaon ang
lumitaw8.

Ang  ikatlong  bumuo  ng  pangkat  ng  mga  Tagalistang  sinimulan  ni  Plasencia  ay  si
Jerónimo Montes y Escamilla. Siya’y dumating sa Pilipinas noong 1583 at doon namatay,
sa  bayan ng  Lumban,  noong 1610.  Sinasabi  ng  isa  sa  mga  tagapagsulat  ng kanyang
talambuhay na siya’y naging “napakadalubhasa (muy perito) sa wikang Tagalog”, wika
kung saan niya isinulat ang mga sumusunod na gawa, maliban sa iba:  Arte del idioma
tagalo, Diccionario del idioma tagalo, Confesionario tagalo at, sa panghuli, ang Librong
ang pangalan ay caolayao nang calolova nang quinatha nang Padre Heronymo Montes,
Padre sa San Francisco,  Maynila 1610. Sa pinakahuling nabanggit na gawa, mayroon
pang tatlong paglalathala: 1648, 1705, at 1837. 

Ang karugtong sa mahabang kadena ng Franciscanong Tayabas na ay angkin na ngalang
Pedro de San Buenaventura,may-akda ng Vocabulario, at tayo’y magsasalita tungkol sa
kanya sa loob ng ilang sandali.

Sa  talaan  ng  mga  nabanggit  na  Franciscanong  Tagalista,  nararapat  idagdag ang mga
pangalan ng ilan sa mga nagtuloy ng kanilang gawain sa panahon pagkatapos nila. Noong
1679,  inilimbag sa  México  ni  Agustín  de  la  Magdalena  (?-1689),  na  ipinanganak  sa
Puebla de Lillo (León?) ang kanyang Arte del idioma tagalo. Noong 1703, inilimbag ng
taga-Extremadurang si Domingo de los Santos (?-1695) sa Tayabas (Pilipinas) ang isang
Vocabulario  de  la  lengua  tagala,  na  siyang  hahalili  sa  inilimbag  ni  Pedro  de  San
Buenaventura  malapit  sa  isang  dantaon  na  ang  nakalipas.  Noong  1742,  inilimbag  sa
México ng taga-Guipúzcoang si Salinas Melchor de Oyanguren (1688-1747) ang kanyang
orihinal na Tagalysmo elucidado. Sa wakas, ang taga-Toledong si Sebastián de Totanés
(1647-1748),  tubo  sa  bayang  ka-apelyido  niya,  ang  naglagom  at  nag-update nang
7 GOMEZ PLATERO, Eusebio, Catálogo biográfico de los religiosos franciscanos de la Provincia de San Gregorio de
Filipinas, Maynila 1880, 34.
8 ROSALES, Antonio-María, “A Sixteenth Century manuscript in Tagalog on the Ten Commandments”, sa
España en el Extremo Oriente: Filipinas, China, Japón. Presencia franciscana, 1578-1978, Madrid 1979, 289-308. Isang
may-akdang  kasabayan  ni  Oliver  ay  ganito  ang  pagkakalagom  ng  kanilang  pagpupunyagi  sa  larangan  ng
linggwistika ng Tagalog: “Gumawa siya nang labis sa pagsasa-Sining ng wikang Tagalog nang malinaw at may
pagkakaiba-iba,  ibinigay  pa nang labis  ang iniwang nakasulat  ng talagang pinagpipitaganang P.  Fr.  Juan de
Plasencia nang magkakaiba-iba (distintamente) (...), na waring hindi nag-iwan ng mágagawa ng iba hinggil dito; at
dahil  hindi  naging mahirap sa  mga relihiyoso ang matuto,  nagsumikap siya  dito, nagtanung-tanong sa mga
katutubo (indios) at pinapansin ang mga epekto at ang kawastuhan ng mga salita,  kung kaya maraming mga
kasulatan (tratados) sa wikang Tagalog na ito, sapagka´t hindi lamang niya kinatha ang Sining, kundi nagkatha ng
labindalawang mga kasulatan sa paraang panayam (tratados en pláticas)” (Antonio de la LLAVE, O.F.M., Crónica
de la Provincia de San Gregorio,  II, 629-30. Archivi Franciscano Ibero-Oriental, Madrid, kopyang ginamitan ng
maquinilla).
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mahusay ng pinagsumikapan ng mga nauna sa kanya sa kanyang mga bantog na Arte de
la lengua Tagala at Manual tagalo para auxilio a los religiosos de esta Santa Provincia
de  S.  Gregorio  (...),  principiantes  en  aprender  ese  idioma,  cuando  se  les  ofrezca
administrar  los  santos  sacramentos,  na  inilimbag  nang  sabay-sabay  sa  Sampalok
(Pilipinas), noong 1745, at nagkaroon ng tatlos muling paglalathala: 1796, 1850 at 1865.

Noon pa mang ikalawang bahagi ng ika-19 dantaon, nang ang pananatili ng España sa
Pilipinas  ay malapit  nang magwakas,  inilimbag ni  Joaquín  de Coria  (1815-1873?)  sa
Madrid noong 1872 ang Nueva gramática tagalog teórico-práctica, na walang iniambag
na mahahalagang pagbabago.
 

4. Si Fray Pedro de San Buenaventura at ang kanyang Vocabulario

Hindi natin batid kung saan ipinanganak si Pedro de San Buenaventura, ang may-akda ng 
Vocabulario na ngayo’y inilalathala muli. Tumapak siya sa lupang Pilipino noong mga
1594, at buhat noon hanggang 1627, petsa ng kanyang kamatayan, na nangyari habang
siya´y lulan patungong México, ibinuhos niya ang sarili sa pagpapalaganap ng Mabuting
Balita sa mga bayan ng Nagcarlang, Paete, Mauban, Pasabango, Santa Cruz, Siniloan,
Manila,  Pila,  Mambulao,  Longos at Capalongan, na lahat ay nasa sa Laguna de Bay9.
Noong 1613, habang siya´y nagmimisyon sa maliit na bayan (población) ng Pila, ibinigay
niya sa palimbagan ang nasabing obra. Sa huli, alam natin, gaya ng ipinaaala-ala sa dahon
bilang 610 ng kanyang obra, na sinimulan niyang ipalimbag ito noong ika-27 ng Mayo,
1613. Bagaman dapat tandaang ang mahabang panahong iyon ay pinangunahan ng sampu
pang mga taon ng dibdibang pag-aaral ng wika sa gawing iyon na kung saan sinasalita
ang pinakadalisay na Tagalog sa Pilipinas.  Tanging iyon lamang ang mga kaalamang
pangtalambuhay na batid natin ukol dito sa natatanging mangingibig ng wika.

Ang  Vocabulario ni  fray  Pedro,  higit  sa  obra  ng  iisang  tao,  ay  tanda  ng  rurok  ng
proyektong sinimulan sa Capítulo custodial na idinaos sa Maynila noong 1580 at dahan-
dahang lumawig sa loob ng halos tatlumpung taon ng pagpupunyaging misyonal ng isang
pangkat:  ang  Órden  ng  mga  Franciscano  sa  Pilipinas10.  Ganoon  isinilang  ang  isa  sa
pinakabatayang gamit panggawain ng lahat ng mga misyonero sa Pilipinas sa loob ng
higit sa isang dantaon. 

Sa lahat ng nasabi, maaaring sambitin nang marapat na ang Vocabulario ni fray Pedro de
San Buenaventura ay isang hiyas na aklat ng España at Pilipinas na higit na tinatangkilik
ng mga orientalista, lalo na ng mga espesyalista sa mga bagay na tungkol sa Pilipinas. 

Ito ay isang makapal na gawa, gaya ng maaaring mapansin kaagad, at siksik sa kanyang
nilalaman. Sa kanyang mga 707 mga dahon, natatagpuan natin ang mga 16,350 tinig o
entries sa unang bahagi, pati ang mga salitang-ugat at mga hiram na salita (derivatives), at
14,500 sa ikalawang bahagi. Hindi mahirap isipin ang malaking paghihirap na tiyak na

9 ID., loc. cit., 513-14.
10 MARTINEZ, Jesús, “Aportación extremeña a la lingüística oriental”, sa  Extremadura en la evangelización del
Nuevo Mundo. Actas y estudios, Madrid 1990, 585. 
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maiisip  sa  may-akda upang mahinahon  at  masusing maipon  ang isang napakataas  na
bilang ng mga salitang Tagalog. 

Kung kaya, hindi isang partikar na bagay ang sabihing matapat sa atin ng may-akda nang
higit sa isang pagkakataon, dala ng labis na pagod, na nakaramdam siya ng tuksong hindi
ipagpatuloy ang gawa: “Ang Vocabulariong ito,  Señora, --ani  fray Pedro sa dedicatoria
sa  Birheng Maria—,  ay nakapagpapagod  sa  akin  nang labis-labis  (gaya po  ng  batid
ninyo), sapagka´t nang maumpisahan ko na ito, bagot sa maraming gawain at sa kaiisip sa
kung  gaano  ang  pagdaraanan  ko  upang  matapos  ito,  tumigil  ako  nang
pangmagpakailanman,  nguni´t  nang  mawari  ko  ang  aking  di-mabilang  na  mga
pananagutan, nanumbalik ako sa aking sarili, at pinagpasyahan kong ipagpatuloy ito at
bigyang-katupara alang-alang lamang sa Diyos at sa inyo…”.

Ubod ng halaga at mahirap din marahil ang pag-iipon ng mga salita at ng kanilang katapat
na iba´t-ibang mga pakahulugan at pagbigkas sa gawain ng paghalili ng baybayin o mga
tanda ng baybaying Tagalog sa abecedario ng castellano.

Bukod  dito,  malaki  ang  halaga  ng  Vocabulario sa  pag-aaral  ng  pinagmulan  ng
palimbagan (imprenta) sa Pilipinas.  Gaya ng batid na, ang paglitaw ng palimbagan sa
Pilipinas ay nangyari noong simula ng ika-17 dantaon. Dahil hindi nasiyahan si  padre
Francisco Blancas de San José sa mga kinahinatnan ng xilografía, na ginamit noong 1593
upang ilimbag ang mga unang katesismo, ipinaliwanag niya sa isang Intsik na Kristiyano
sa pangalang Juan de Vera ang mga katangian at pagpapatakbo ng isang imprenta na may
mga tipong naigagalaw. Ang ginawa [ni Juan de Vera] ay “ipag-utos na ilapat (engrave)
ang mga tularan ng mga tipos, at bumuo ng molde (casting) mula dito, at inihanda ang iba
pa,  hanggang  sa  maisagawa  ang lahat  ng  kailangan  upang  magkaroon  ng  imprenta;
NILIKHA NIYA ITO, HINDI NIYA ITO INANGKAT O IPINAKILALA”11.

Kung kaya, ang Vocabulario ni Pedro de San Buenaventura ang isa sa pinakaunang mga
gawang inilimbag sa Pilipinas sa pamamagitan ng  tipos móviles12. Iyon ang paliwanag
kung bakit  may kitang-kita nguni´t nauunawaang mga kakulangan sa  tipografía; dahil
doo´y humihingi  ng paumanhin si  fray  Pedro sa pamamagitan ng mga sumusunod na
salita: “Dahil ang mga Indio ay mga manlilimbag at baguhan, mayroon itong iba pang
mga errata, tulad ng i sa halip na e, u sa halip na o, atbp., at (...) 5 sa halip na 2”. At
paglaon pa ay: “Kung sa pagbabaybay ay magkaroon man ng mga pagkakamali, punuan
nawa ng marunong ang mga yaon, ´pagka´t ang mga naglilimbag ay baguhan, at sila´y
nagturo sa kani-kanilang sarili, dahil sa hindi maaaring maging kasing puntual ang lahat
nang tulad ng sa Castilla, na siyang oficiales primos”.

Kamakailan lamang,  tinawag ng sa mga pinakabantog na dalubhasa sa kasaysayan sa
Pilipinas, ang Amerikanong si William Henry Scott, na namatay nang humigit na isang
taon  na  ang  nakalipas,  ang  pansin  ng  mga  tagapag-aral  tungkol  sa  kahalagahan  ng
Vocabulario bilang bukal  upang malaman  ang ukol  sa  teknolohiya ng Pilipinas  bago
dumating  ang mga Español.  Habang matapos  metikulosong analisahin  ang ilang mga
11 RETANA, Wenceslao E., Orígenes de la imprenta Filipina. Investigaciones históricas, bibliográficas y tipográficas, Madrid
1911, 40-41.
12 ID., 52-53, 91-92.
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salita, ay tumutulong si Scott sa atin upang malaman ang mga aspekto at mga gamit ng
teknolohiya  sa  Pilipinas,  bago  dumating  ang  mga  Español,  na  may  kinalaman  sa
agrikultura (mga buto, mga paraan ng pagdidilig, mga paraan ng ilipat ang mga alagaan
ng mga isda), pangingista, panghuhuli ng hayop, ang paggawa ng tela, pagkakarpintero,
paggawa ng mga bahay, paggawa ng palayok, paggawa ng bakal, atbp.13 Ang sanaysay ni
W.  H.  Scott  ay  kawili-wili  hindi  gaano  dahil  sa  sinasabi  kundi  kung  ano  ang
iminumungkahi nito na maaaring makamit sa pamamagitan ng masikap at detalyadong
analisis ng Vocabulario ni Pedro de San Buenaventura.

Winika  ni  L.A.  Irving,  kilalang  maalam  sa  kasaysayan  ng  Hilagang  Amerika,  ang
sumusunod na papuri sa antas at sa pagmamalasakit sa kultura ng mga unang Español na
dumating  sa  Pilipinas:  “Mukhang  di-kapani-paniwala  na  sa  isang  napakalayong
pagmamatyag ng kabihasnan, ay magkaroon ng panahon at puwang ang mga aklat, dahil
sa mahirap na kalagayan ng buhay, ang kakaunting pagkaligtas laban sa mga bagay sa
kalikasan, ang palagiang banta ng mga piratang taga-Japón at Intsik at ang palabang asal
ng mga katutubo (...). Ganunpaman, palagian ang pagbabasa sa Maynila...”14. Idaragdag
natin  na  hindi  lamang  nangagbabasa,  kundi  nagsusulat,  at  naglilimbag,  at  ito  ang
lumalabas  na higit  na nakagugulat.  Ang magandang halimbawa ng lahat  ng iyon ang
talambuhay ni fray Pedro.              

Nang ang sikat na mangingibig ng mga aklat na taga-Madrid na si Antonio Graiño, ay
maglathala muli sa paraang facsimile (Madrid 1930) ng gawa ni Pedro Andrés de Castro
na  Ortografí  y reglas de la lengua,  na pinangunahan ng  Relación de los sucesos del
Reino de la Cambodja, Madrid 1929, ni Fray Gabriel de San Antonio, OP, ninais niyang
mag-iwan ng patunay sa susunod na talatang nakatatak sa panimulang-salita ng una sa
mga nabanggit na gawa, ng pakay na kanyang tinatahak: “Kaya, naniniwala kami, na ang
kasalukuyang  muling  paglilimbag  (...)  ay  magkakaroon  ng  naaayong  puwang  sa
Bibliografía ng pag-aaral ng wika sa Filipinas, at kinakandili namin ang pag-asang sa
ganitong paraan, sa pamamagitan ng gawa at kagyat na ngawa, magkaroon ng ibayong
paggiliw  na  dapat  nating lahat  maramdaman sa  tanang mga bayang tinuklas  ng mga
Español at kanilang tinuruan sa kanilang wangis at anyo”.

Sa lahat ng mga ipinaliwanag hanggang dito, palagay nami´y aming tungkulin ang ibigay
ang pinakamaalab na pagbati  sa Librerías “París-Valencia” sa pag-aako ng pangakong
ipagpatuloy  ang  proyektong  sinimulan  ni  ginoong  Antonio  Graiño,  kung  kaya´t
naipapaabot sa kamay ng mga tagapag-aral ang mga gawang napakahalaga sa kulturang
Español-Filipina tulad ng Vocabulario de la lengua tagala ni Pedro de San Buenaventura.

Cayetano Sánchez Fuertes
Archivo Franciscano Ibero-Oriental
Madrid

Isinalin sa Tagalog mula sa Español ni: P. Emmanuel Marfori y Cuello, Laguna, Pilipinas

13 SCOTT, William Henry, Sixteenth-Century Tagalog Technology from the “Vocabulario de la lengua tagala” of Pedro de
San Buenaventura, O.F.M. Sa Archivo Francisco Ibero-Oriental, sa Madrid, mayroong isang sipi ng sanaysay na
ito, na ipinadala ng may-akda noong 1981, bago ipalabas sa Festschrift Hans Kahler, 1982.
14 IRVING, Leonard A., Los libros del conquistador, México 1979, 229.
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