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Panitikan ang tawag natin sa lahat ng uri ng pahayag—nakasulat man ito, 
binibigkas o kahit ipinahihiwatig lang ng aksyon ngunit may takdang anyo o porma 
katulad ng tula, maikling kwento, dula, nobela at sanaysay. Nakikilala natin na ang 
isang pahayag ay may katangiang pampanitikan kapag ito ay may anyo at 
gumagamit  ng wikang sinadyangng bigyang-anyo bilang pahayag.

Ang totoo, Lahat ng pantikan magmula pa sa sinaunang panahon hanggang 
ngayon ay mauugat pa sa paggamit ng wika. Nang matutong magsalita ang tao at 
buuin niya ang karanasan sa bisa ng pagbigkas at pagsulat, nagkaroon ng 
panitikan. Nang likumin ng tao ang kanyang mga gunita at nagkaroon ng 
sistematikong paraan ng pagsulat at pagbasa, nakalikha ng mga teksto. Sa pag-
unlad ng teknolohiya ng komunikasyon, nagawang maiparating sa iba ang ganitong 
mga teksto. Ang imbensyon ng panitikan sa gayon, ay kaakibat ng pagpapalaganap 
at pag-unlad ng wika o, ng kahit anumang wika.
(Santiago, Lilia Q.Mga panitikan ng Pilipinas.C & E Publishing House. 
Quezon City.2007)

Ano ang panitikan?

Nanggaling ang salitang panitikan mula sa ‘pang|titik|an’, kung saan ikinabit 
ang unlaping pang- at hulaping -an sa ugat na titik. Ang may-bahid kanluraning 
salitang literatura ang isa pang katawagan para sa larangan ng panitikan. 
Nagmula ang salitang literatura sa salitang Latin - littera - na nangangahulugang 
"titik".

(http://groups.yahoo.com/group/pinoy_manunulat/message/496)

Ito ay talaan ng buhay.
Nagpapahayag ng damdamin at karanasan ng isang bansa na nasusulat na 

makahulugan, maganda at masining na paglalahad. Masasalamin ito ayon sa ideya, 
damdamin at isipan ng tao tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, galit, 
pagka-awa, paghihiganti at iba pa.

Nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, 
pananampalataya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdaming 
tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, pag-asa, pagkapoot, paghihiganti, 
pagkasuklam, sindak at pangamba.

Ang kasaysayan ng panitikan ay nahahalintulad sa kasaysayan ng isang 
bagay lahi o bansa. 
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Ang panitikan ay nagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan, hangarin 
at diwa ng mga tao. 

(http://tl.wiki.answers.com/Q/Ano_ang_panitikan)

May iba’t ibang mga manunulat at mga dalubahasang Pilipino ang nagbigay 
ng kahulugan sa panitikan ayon sa kanilang pananaw bilang mamamayan ng 
Pilipinas. Kabilang sa mga ito sina Joey Arrogante, Zeus Salazar, at Patronicio V. 
Villafuerte, bukod pa sa iba.

Noong 1983, para kay Arrogante, isang talaan ng buhay ang panitikan 
kung saan nagsisiwalat ang isang tao ng mga bagay na kaugnay ng 
napupuna niyang kulay ng buhay at buhay sa kanyang daigdig na 
kinabibilangan. Ginagawa ito ng isang tao sa pamamagitan ng malikhaing 
pamamaraan.

Noong 1995, inilarawan ni Salazar ang panitikan bilang isang lakas na 
nagpapagalaw sa lipunan. Dinagdag pa niyang isa itong kasangkapang 
makapangyarihan na maaaring magpalaya sa isang ideyang 
nagpupumiglas upang makawala. Para sa kanya, isa rin itong kakaibang 
karanasang pantaong natatangi sa sangkatauhan.

(http://tl.wikipedia.org/wiki/Panitikan_sa_Pilipinas)

Ang Panitikan ng Pilipinas

Binubuo ng mahigit 7,000 pulo ang Pilipinas. Sa bawat pangkat ng mga pulo, 
may iba’t ibang grupo ng mga tao na nagsisipagsalita at nagkakaunawaan sa bisa 
ng wika. Dahil sa pagkakahiwa-hiwalay ng mga pulo, ang pamumuhay, ang kultura 
at ang wika ay nag-iiba-iba rin.

Ang pag-aaral ng mga panitkan sa Pilipinas ay mistulang pagmamapa ng 
Pilipinas. Sa bawat pook o rehiyon ng bansa, matatagpuan ang mga anyong 
pampanitikan na natatangi at doon lamang matatagpuan. Ito ay dahil sa ang 
pagtatala ng karanasan sa bisa ng panitikan,  at  pagbibigay-ngalan ay nag-iiba-iba 
rin ayon sa kanilang karanasan, kapaligiran at kasaysayan. Samakatwid, 
kinakailangan ng napapanahong paksa at aralin ang mga panitikan ng Pilipinas. 
Dapat mabatid ng bawat estudyante na Pilipino ang kanyang pinag-ugatan at nang 
lalong mapagtibay ang kanyang kaakuhan at pagkamamamayan.
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Sa pag-aaral ng mga panitikan ng Pilipinas sa iba’t ibang wika kung gayon, 
maaaring matuklasan din ang iba-iba pang tinig at boses ng mamamayang Pilipino. 
Tinig na maaaring naisantabi sa mahabang panahon dahil sa limitadong mga aklat 
pampanitikang mababasa, masusuri at maipapalaganap.  

(Santiago, Lilia Q.Mga panitikan ng Pilipinas.C & E Publishing House. 
Quezon City.2007)

Layunin ng panitikan
1. Maipakita ang relidad at katotohanan

2. Makalikha ng isa pang daigdig na taliwas sa katotohanan

Mga salik na nakaaapekto sa panitikan
1. Klima/panahon- init, lamig, bagyo, ulan, baha

2. Hanapbuhay- pangingisda, pagsasaka

3. Pang-araw-araw o karaniwang gawain- paglalaro, pagliligawan

4. Pook- magagandang tanawin, tambak ng basura

5. Lipunan at pulitika- welga, digmaan, pang-aapi sa mahihirap

6. Edukasyon- nakapag-aral, busog sa kaalaman

7. Pananampalataya- pagkilala sa kapangyarihan ng Dakilang Lumikha

Mga  uri ng panitikan

Sa pinakapayak na paghahati, dalawa ang uri ng panitikan: ang mga 
kathang-isip (Ingles: fiction) at ang mga hindi kathang-isip (Ingles: non-fiction) na 
mga sulatin at babasahin. Ginagamit ng mga manunulat ang kanilang imahinasyon 
para sa pagsulat ng mga akdang bungang-isip lamang. Umiimbento sila ng mga 
kathang-isip na mga tauhan, pangyayari, sakuna, at pook na pinangyahrihan ng 
kuwento para sa kanilang mga prosang katulad ng mga nobela at maikling 
kuwento. 
Para sa pangalawang uri ng panitikan, bumabatay ang may-akda sa mga tunay na 
balita at iba pang kaganapan, ayon sa kaniyang mga kaalaman hinggil sa paksa. 
Pinipilit dito ng manunulat na maging tumpak sa mga detalye ng mga pangyayari. 
Hindi gawa-gawa lamang ang nakakainganyang kuwento. Kabilang sa mga hindi-
bungang- isip na mga sulatin at babasahin ang mga talambuhay, awtobiyograpiya, 
talaarawan, sanaysay, at mga akdang pang-kasaysayan. 

(http://groups.yahoo.com/group/pinoy_manunulat/message/496)
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Mga anyo ng panitikan
May dalawang pangunahing anyo ang panitikan:

1. tuluyan o prosa (Ingles: prose) - maluwang na pagsasama-sama ng mga 
salita sa loob ng pangungusap. Ito ay nasusulat sa karaniwang takbo ng 
pangungusap o pagpapahayag. 

2. patula o panulaan (Ingles: poetry) - pagbubuo ng pangungusap sa 
pamamagitan ng salitang binibilang na pantig sa taludtod na pinagtugma-
tugma, at nagpapahayag din ng mga salitang binibilang ang mga pantig at 
pagtutugma-tugma ng mga dulo ng mga taludtod sa isang saknong.

 
(http://groups.yahoo.com/group/pinoy_manunulat/message/496)

Kahalagahan ng pag-aaral ng panitikan
May kaakibat na kahalagahan ang panitikan para sa mga Pilipino. Isa itong uri ng 

mahalagang panlunas na tumutulong sa mga tao upang makapagplano ng sari-
sariling mga buhay  upang matugunan ang kanilang mga suliranin, at upang 
maunawaan ang diwa ng kalikasan ng pagiging makatao. Maaaring mawala o 
maubos ang mga kayamanan ng isang tao,  maging ang kanyang pagiging 
makabayan, subalit hindi ang panitikan. Isang halimbawa nito ang pandarayuhan ng 
ibang mga Pilipino. Bagaman nilisan nila ang kanilang bayang sinilangan, ang 
panitikan ang kanilang tulay sa naiwan nilang bansa.

Sa panlipunan, pambansa, at pandaigdigang kaukulan, isa ang panitikan sa 
pinagbabatayan ng pagkakaroon ng tagumpay at kabiguan ng isang bansa maging 
ng ugnayan ng mga bansa.      (http://tl.wikipedia.org/wiki/Panitikan_sa_Pilipinas)

Mga akdang pampanitikan
Mga akdang tuluyan 

• Alamat   - isang uri ng panitikan na nagkukuwento tungkol sa mga pinagmulan 
ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang nagsasalaysay ang mga ito ng 
mga pangyayari hinggil sa tunay na mga tao at pook, at mayroong 
pinagbatayan sa kasaysayan. Kaugnay ang alamat ng mga mito at 
kuwentong-bayan.

• Anekdota   -  isang uri ng akdang tuluyan na tumatalakay sa kakaiba o 
kakatwang pangyayaring naganap sa buhay ng isang kilala, sikat o tanyag na 
tao. Ito ay may dalawang uri: kata-kata at hango sa totoong buhay. Ito rin 
ang mga ginagawa ng mga pagpapaliwanag sa mga ginagawa ng mga tao.

• Nobela   - o kathambuhay ay isang mahabang kuwentong piksyon na 
binubuo ng iba't ibang kabanata. Mayroon itong 60,000-200,000 salita o 300-
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1,300 pahina. Noong ika-18 siglo, naging istilo nito ang lumang pag-ibig at 
naging bahagi ng mga pangunahing literary genre. Ngayon, ito ay kadalasan 
may istilong artistiko at isang tiyak na istilo o maraming tiyak na istilo. 
Mahabang kathang pampanitikan na naglalahad ng mga pangyayari na 
pinaghahabi sa isang mahusay na pagbabalangkas na ang 
pinakapangunahing sangkap ay ang pagkakalabas ng hangarin ng bayani sa 
dako at ng hangarin ng katunggali sa kabila -isang makasining na 
pagsasalaysay ng maraming pangyayaring magkasunod at magkakaugnay. 
Ang mga pangyayaring ito ay may kanya-kanyang tungkuling ginagampanan 
sa pagbuo ng isang matibay at kawili-wiling balangkas na siyang pinakabuod 
ng nobela -binubuo ng mga kabanata -maraming tauhan at pangyayari 
-kinasasangkutan ng 2 o higit pang tauhan

• Pabula   - (Ingles: fable, Kastila: fabula) ay isang uri ng kathang-isip na 
panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang-buhay ang 
gumaganap na mga tauhan, katulad ng leon at daga, pagong at matsing, at 
lobo at kambing. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga 
pabula, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang 
mambabasa. Tinatawag din itong kathang kuwentong nagbibigay-aral.

• Parabula  - o talinghaga ay isang maikling kuwentong may aral na kalimitang 
hinahango mula sa Bibliya. Isa itong maikling salaysay na maaaring nasa 
anyong patula o prosa na malimit nangangaral o nagpapayo hinggil sa isang 
pangyayari, na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong 
aral. Taliwas sa pabula, ang parabula ay walang inilalahok na tauhang hayop, 
halaman, bagay, at puwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita 
gaya ng tao. Isang katangian nito ang pagiging isang kuwentong naglalahad 
o nagpapakita ng kung paanong katulad ng isang bagay ang iba pang bagay. 
Karamihan sa mga talinghagang nasa Bibliya ay mga kuwentong sinabi ni 
Hesus, na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng Kaharian ng Diyos.

• Maikling kwento   - isang maigsing salaysay hinggil sa isang mahalagang 
pangyayaring kinasasangkutan ng isa o ilang tauhan at may iisang kakintalan 
o impresyon lamang. Isa itong masining na anyo ng panitikan. Tulad ng 
nobela at dula, isa rin itong paggagad ng realidad, kung ginagagad ang isang 
momento lamang o iyong isang madulang pangyayaring naganap sa buhay 
ng pangunahing tauhan. Si Edgar Allan Poe ang tinuturing na "Ama ng 
Maikling Kuwento."

• Dula   - isang uri ng panitikan na itinatanghal sa mga teatro. Nahahati ito sa 
ilang yugto na maraming tagpo. Pinakalayunin nitong itanghal ang mga 
tagpo sa isang tanghalan o entablado.

• Sanaysay  -  isang maiksing komposisyon na kailimitang naglalaman ng 
personal na kuru-kuro ng may-akda.
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• Talambuhay  -  isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng 
buhay ng isang tao hango sa mga tunay na tala, pangyayari o impormasyon.

• Talumpati  - isang buos ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa 
pamamagitan ng pagsalita sa entablado. Layunin nitong humikayat, 
tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad 
ng isang paniniwala. Ito ay isang uri ng komunikasyong pampubliko na 
nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig.

• Balita   -
• Kwentong bayan  - (Filipino: folklor) ay mga salaysay hinggil sa mga likhang-

isip na mga tauhan na kumakatawan sa mga uri ng mamamayan, katulad ng 
matandang hari, isang marunong na lalaki, o kaya sa isang hangal na babae. 
Karaniwang kaugnay ang kwentong-bayan ng isang tiyak na pook o rehiyon 
ng isang bansa o lupain. Kaugnay nito ang alamat at mga mito.

Mga akdang patula 
Mga tulang pasalaysay - pinapaksa nito ang mahahalagang mga tagpo o 
pangyayari sa buhay, ang kagitingan at kabayanihan ng tauhan. 

• Awit   at Korido - Ang awitin     ay musika na magandang pakinggan. Kadalasang 
itong maganda kung gusto rin ito ng makikinig. Mayroon itong tono at sukat. 
Naglalaman ang isang awiting ng bahaging pang-tinig na ginagampanan, 
inaawit at pangkalahatang tinatanghal ang mga salita (liriko), karaniwang 
sinusundan ng mga intrumentong pang-musika (maliban sa mga awiting 
acapella at scat). Kadalasang nasa anyong tula at tumutugma ang mga salita 
ng mga awitin, bagaman, may mga relihiyosong mga taludtod o malayang 
prosa. Ang mga salita ay ang liriko.

Ang korido ay isang uri ng panitikang Pilipino, isang uri ng tulang 
nakuha natin sa impluwensya ng mga Espanyol. Ito ay may sukat na walong 
pantig bawat linya at may apat na linya sa isang stanza.Ang korido ay 
binibigkas sa pamamagitan ng pakantang pagpapahayag ng mga tula.

• Epiko  - uri ng panitikan na tumatalakay sa mga kabayanihan at 
pakikipagtunggali ng isang tao o mga tao laban sa mga kaaway na halos 
hindi mapaniwalaan dahil may mga tagpuang makababalaghan at di-kapani-
paniwala. Kuwento ito ng kabayanihan na punung-puno ng mga kagila-gilalas 
na mga pangyayari. Bawat pangkatin ng mga Pilipino ay may 
maipagmamalaking epiko.

Sa mahigpit na kahulugang pampanitikan, ang epiko (may titik o sa huli, 
isang pandiwa) ay isang paglalahad na makabayani o bumabayani, 
samantalang ang epika (may titik a sa huli, isang pangngalan) ay tulang-
bayani, paglalahad na patula hinggil sa bayani.
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May mga epikong binibigkas at mayroong inaawit.
• Balad   - Ang balada ay isang uri o tema ng isang tugtugin.
• Sawikain   - Ang sawikain ay maaaring tumukoy sa:

1. idioma  , isang pagpapahayag na ang kahulugan ay hindi 
komposisyunal.

2. moto  , parirala na nagpapahiwatig ng sentimiento ng isang grupo 
ng mga tao.

3. salawikain  , mga kasabihan o kawikaan.
• Salawikain   - Ang mga salawikain, kawikaan kasabihan, wikain, o 

sawikain ay mga maiiksing pangungusap na lubhang makahulugan at 
naglalayong magbigay patnubay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. 
Naglalaman ito ng mga karunungan.

• Bugtong   - Ang bugtong, pahulaan, o patuuran ay isang pangungusap o 
tanong na may doble o nakatagong kahulugan na nilulutas bilang isang 
palaisipan (tinatawag ding palaisipan ang bugtong). May dalawang uri ang 
bugtong: mga talinghaga (o enigma, bagaman tinatawag ding enigma ang 
bugtong), mga suliraning ipinapahayag sa isang metapora o ma-alegoryang 
wika na nangangailangan ng katalinuhan at maingat na pagninilay-nilay para 
sa kalutasan, at mga palaisipan (o konumdrum), mga tanong na umaaasa sa 
dulot ng patudyong gamit sa tanong o sa sagot.

Sa panitikang Pilipino, nilalarawan nito ang pag-uugali, kaisipan, pang-
araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino. Bilang isang 
maikling tula, madalas itong naging paisipan sa tuwing naglalaro ang mga 
bata.

• Kantahin   – (katulad din ng awit)
• Tanaga  - Ang tanaga ay isang maikling katutubong Pilipinong tula na 

naglalaman ng pang-aral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda 
sa pagpapagunita sa mga kabataan.

May estrukturang itong apat (4) na taludtod at pitong (7) pantig kada taludtod.
(http://tl.wikipedia.org)
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