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So sigurnost mo`eme da konstatirame deka budis
ti~kata misla ve}e so decenii, poleka no sigurno,
se vkorenuva na evropsko tlo. Taa ne samo {to e edna
od duhovnite sili koi & se nudat na Evropa, tuku e
dlaboko vplotena vo evropskata svest. Ottuka, se
postavuva pra{aweto: dali i kakov budizam mu e
potreben na Zapadot? Pra{aweto spored svojata
sodr`ina e navidum bespredmetno, no spored svojata
te`ina e su{tinsko vo dadeniot socio-istoriski
kontekst.

Me siguri mund të konstatojmë se mendimi budist
tashmë me dekada, ngadalë, por me një siguri po lëshon rrënjë në truallin evropian. Ai jo vetëm që nuk është
njeri nga forcat shpirtërore që i ofrohen Evropës, por
është edhe thellësisht i ndërthurur në vetëdijen Evropiane. Së këndejmi shtrohet pyetja: a i duhet dhe çfarë
budizmi i duhet perëndimit? Pyetja për nga përmbajtja e
vet në shikim të parë është e parëndësishme, por për nga
pesha e vet është qenësore në kontekstin e dhënë sociohistorik.

Spored Midal, prikaznata zapo~nuva lo{o. U{te
od samiot po~etok ovaa duhovna tradicija e pretstavena vo lo{o svetlo, bez da se vodi smetka za
razli~nosta i genijalnosta na budisti~kata ideja.
Redukcionisti~kiot pristap pri elaboracijata na
budisti~kata mislovna tradicija ne e ni{to pove}e
od reducirawe na istata na edna racionalisti~ka
filosofija, konformirana na najvulgaren na~in na
potrebite na sovremeniot Evropeec!

Sipas Midalit tregimi fillon keq. Që nga fillimi kjo traditë shpirtërore është prezantuar në një pamje të keqe,
pa mbajtur llogari për vjetërsinë dhe gjenialitetin e idesë
budiste. Qasja reduksioniste gjatë elaborimit të traditës
mendore budiste nuk është asgjë më tepër përveç se një
redukim i të njëjtës në një filozofi racionaliste të komformuar në mënyrën më vulgare për nevojat e evropianit
bashkëkohor!

Golem broj sociolozi predupreduvaat na na~inot
na koj budizmot u~estvuva vo opredelbata na individuata koja se obiduva nabrzina da zakrpi nekakva, kakva bilo, religiozna doktrina. Kako primer,

Një numër i madh sociologësh na tërheqin vërejtjen për
mënyrën me të cilën budizmi merr pjesë në përcaktimin
e individit që përpiqet ta arnojë shpejt e shpejt njëfarë,
çfarë do qoftë, doktrine religjioze. Si shembull autori na
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avtorot ni ja poso~uva upotrebata na terminot zen,
koj e prezemen od japonskata budisti~ka tradicija.
Postoi invazija na proizvodi {to se nudat kako zen
– po~nuvaj}i od kremovi za usni, mle~ni i mesni
proizvodi, pa sè do bankarski i internet uslugi nasekade go sre}avame zborot zen, koj vo najuprostena smisla ozna~uva smirenost, opu{tenost. Nema
pove}e stres pri realizacijata na sekojdnevnite
zada~i, dol`nosti i zadovolstva.

vë në pah përdorimin e termit zen i cili është marrë nga
tradita budiste japoneze. Ka një invazion prodhimesh që
ofrohen si zen – duke filluar prej kremave për buzë, prodhimeve qumështore dhe atyre të mishit e deri te shërbime bankare dhe të internetit – gjithkund e hasim fjalën
zen e cila në kuptimin më të thjeshtësuar do të thotë
qetësim, lirim shpirti. Nuk ka më stres gjatë realizimit të
detyrave, obligimeve dhe kënaqësive të përditshme.

Stanuva zbor za progresivna denaturalizacija na
terminot zen. Sepak, spored Midal, navleguvaweto
na zen vo sekojdnevna upotreba mo`e da bide plodno. Svedoci sme na nezadovolstvoto na sè pove}e
generacii mladi studenti od ograni~enosta na teo
riskite znaewa so koi se steknuvaat, bez mo`nost
istite da gi vlo`at vo sopstvenata egzistencija, zapletkani vo avanturizmot na modernosta, ~ove~ki
su{testva vo potraga po duhoven izvor, ma`i i `eni
koi nastojuvaat poradikalno da go transformiraat
sovremenoto zapadno op{testvo, pritoa obiduvaj}i
se da `iveat poavtenti~no. Zatoa, ne smeeme da zaboravime deka budizmot koj{to denes se vkorenuva na
Zapadot ne e religija, tuku, pred sè, na~in odnovo da
se ispita sopstvenoto postoewe.

Bëhet fjalë për denatyralizim progresiv të termit zen.
Megjithatë, sipas Midalit depërtimi i zenit në përdorim
të përditshëm mund të jetë i frytshëm. Jemi të dëshmitarë të pakënaqësisë të shumë brezave studentësh të rinj
nga marrja e kufizuar e dijeve teorike, pa pamundësi që
këto t’i venë në disponim për ekzistencën personale, të
ngatërruar në aventurizmin e modernitetit, qenie njerëzore në kërkim të burimit shpirtëror, burra dhe gra që
orvaten me vendosmëri në mënyrë më radikale ta transformojnë shoqërinë bashkëkohore perëndimore duke u
munduar me këtë rast të jetojnë në mënyrë më autentike. Prandaj, nuk guxojmë të harrojmë se budizmi i cili
sot po lëshon rrënjë në perëndim nuk është religjion,
por, para së gjithash mënyrë që sërishmi të hulumtohet
ekzistimi vetanak.

Vo taa nasoka, spored Midal, zborot budizam e lo{o
izbran, bidej}i vo negovata ideja i praktika ne e
sodr`ano ni{to od ona {to ozna~uva eden „-izam”.
Midal nè potsetuva na eden zen majstor koj im povtoruva na svoite zapadni sledbenici da ne se obiduvaat da gi imitiraat Japoncite, tuku da gi postavat
osnovite na eden budizam koj bi bil svojstven na
Zapadot. Objasnuva deka budizmot e roden vo Indija, potoa pristignuva vo Kina pod imeto ~an, duri
potoa vo Japonija kade {to se transformira vo zen,
pominuvaj}i eden pat na transformacija i adapta
cija.

Në këtë drejtim, sipas Midalit, fjala budizëm është zgjedhur keq sepse në idenë dhe praktikën e saj nuk ka asgjë
që përmban nga ajo që paraqet një “izëm”. Modali na e
përkujton një zen mjeshtër i cili ua përsërit ithtarëve të
vet perëndimorë të mos orvaten t’i imitojnë japonezët,
por t’i vendosin themelet e një budizmi i cili do të ishte
karakteristik për perëndimin. Ai shpjegon se budizmi
ka lindur në Indi, pastaj arrin në Kinë me emrin çan, e
madje më vonë në Japoni, ku transformohet në zen duke
kaluar një udhë të transformimit dhe adaptimit.
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Deloto Quel bouddhisme pour l’occident? ima za
cel, pred sè, da ja pretstavi ovaa stara tradicija,
izdvojuvaj}i gi nejzinite fundamentalni to~ki, bez
i najmal obid da ja kritikuva.

Vepra Quel bouddhisme pour l’occidente? ka për qëllim,
para së gjithash, ta paraqesë këtë traditë të vjetër duke
i ndarë pikat e saj fundamentale, pa përpjekjen as edhe
më të vogël ta kritikojë.

Da se odgovori na pra{aweto kakov budizam mu
e potreben na Zapadot ne e voop{to lesno, no taa
zada~a e voedno su{tinska potreba. Taa implicira
izdvojuvawe na kulturnite aspekti vrzani za dade
niot istoriski i geografski kontekst, za da se nadmine tradicionalniot somne` i nedorazbirawe vo
zapadnata duhovna tradicija, bidej}i budizmot se
smeta kako tradicija koja e tu|a za na{ite ve}e vospostaveni kategorii na mislewe.

Që t’i jepet përgjigje pyetjes çfarë budizmi i duhet
perëndimit nuk është aspak e lehtë, por kjo detyrë
njëherësh është nevojë thelbësore. Ajo implikon ndarje
të aspekteve kulturore të lidhura me kontekstin e dhënë
historik e gjeografik, që të tejkalohet dyshim tradicional
dhe keqkuptimi në traditën shpirtërore perëndimore,
sepse budizmi konsiderohet si traditë e cila është e huaj
për kategoritë tona tashmë të vendosura të mendimit.
Përkthim: Lindita Ahmeti
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