「伊勢」と日本スタディプログラム

レポート
Mikołaj Szubert
シューベルト・ミコワイ
（ポーランド）

Japonia narodziła się wraz z wierzeniami zwanymi dziś „Drogą bogów” - shintō. Religia
ta jest podstawą światopoglądu większości, jeśli nie wszystkich Japończyków. Jej
znajomość jest dla pasjonata Japonii kluczowa do zrozumienia japońskiej kultury i
charakterystycznego dla niej związku Japończyków ze światem natury. Zorganizowany
przez miasto Ise i uniwersytet Kogakkan, trwający dziewiętnaście dni ISE-JAPAN Study
Program był znakomitą okazją do pogłębienia wiedzy dotyczącej tej tradycyjnej religii
japońskiej oraz regionu Ise, będącego „świętą ziemią” shintō. Ale nie tylko. Był także dla
mnie szansą poznania Japonii oraz nawiązania kontaktów z wieloma jej mieszkańcami.
Wszystkie dni programu były świetnie zaplanowane i pełne atrakcji. Wolnego czasu
również było na tyle dużo, by móc na własną rękę poznawać Ise, czy po prostu spędzać go
miło.
W ciągu jednego dnia odbywały się zwykle dwa lub trzy zajęcia, każde trwające po
godzinę. Wśród nich były m.in. zajęcia z historii Ise, specyfiki jego kultury, odniesień do Ise
w klasycznej literaturze, a także religioznawstwo i archeologia regionu. Wykłady pogłębiły
moją wiedzę i często zupełnie odmieniały moje spojrzenie na shintō. Na wszystkich
zajęciach otrzymywaliśmy szczegółowe konspekty, a czasem nawet książki na własność.
Udostępniane nam również były przedmioty związane z wykładami, jak choćby książki
wydane jeszcze w okresie Edo czy znaleziska z wykopalisk (w tym ceramika z okresu
Jōmon). Ponadto kadra nauczycielska była zawsze niezwykle pomocna i uprzejma.
Profesorowie nie tylko drobiazgowo odpowiadali na nasze pytania, w tym również te
zadawane poprzez pocztę elektroniczną, ale również spotykali się z nami po zajęciach
zarówno w

sprawach oficjalnych, jak i zupełnie nieoficjalnych.

Niemal każdego dnia po zajęciach odbywały się wycieczki do chramów i świątyń oraz
innych zabytkowych miejsc położonych w Ise, w tym Ise Jingū (Przybytki Wewnętrzny i
Zewnętrzny), czy położoną w środku górskiego lasu Kongōshōji. Zwiedzaliśmy i
poznawaliśmy również dzielnice samego miasta, niektóre o architekturze niezmienionej od
okresu Edo. Zawsze towarzyszyli nam i służyli pomocą opiekunowie, w tym wykładowcy i
studenci-wolontariusze uniwersytetu Kogakkan, a także pracownicy urzędu miasta i inni

jego mieszkańcy. Poza zwiedzaniem Ise odbyła się również dwudniowa wycieczka do
dawnych stolic Japonii – Nary oraz Kioto. Tam zwiedziliśmy m.in. Tōdaiji, Yasaka-jinja czy
sławną dzielnicę Gion.
Życzliwość tak wszystkich uczestników programu, jak i przeciętnych, napotykanych na
ulicy czy w sklepach Japończyków; ujrzenie miejsc, które od niepamiętnych dla mnie
czasów poruszały moją wyobraźnię, oraz zdobycie szczegółowych informacji dotyczących
pasji, która kształciła mnie od dziecka – to wszystko powoduje, że wobec Ise oraz
uniwersytetu Kogakkan czuję dozgonną wdzięczność. Były to jedne z najszczęśliwszych i
najbardziej wzruszających chwil.
日本の国は神道の精神と共に生まれました。この宗教は日本人の宗教観の基本にある
といえます。ですから、日本文化を詳しく理解するためには、神道とは何たるかを学ぶこ
とが重要です。伊勢市と皇學館大学がプロデュースした「伊勢」と日本スタディプログラ
ムはその知識を深める上での好機でした。しかし、それだけではありません。日本と日本
人をもっと理解する上で絶好の機会でもありました。
念入りに設計されたプログラムは実に様々な学習内容と課外活動に満ちていました。
プログラムに含まれた授業は、例えば、伊勢の歴史、伊勢の文化、伊勢と文学、宗教学と
地域の民俗・考古学でした。授業は私のこれまでの知識にさらなる深みを与え、神道に対
する知識は随分と洗練されました。授業の際、先生方はある課題を詳しく説明するために
資料や書籍を充分に提供してくれて、江戸時代に出版されたという書籍や縄文式土器の貴
重品を惜しみなく見せてくださいました。先生方は私達の質問に丁寧に詳しく答えてくだ
さっただけではなく、いつも私達を優しく扱っていただき、授業の後も私たちと会ってく
ださいました。
授業後、各神社(例えば伊勢神宮)・寺院(例えば朝熊山の金剛證寺）・伊勢市の歴史あ
る地域を案内してくださいました。案内していただいたのは、皇學館大学のスタッフや学
生サポーター、市役所職員と伊勢の市民でした。伊勢との関連性から、日本の古の都、京
都と奈良への研修旅行へも出かけました。
このプログラムのおかげで、子供の頃からに憧れ続けてきた日本をやっと自分の目で
見ることができました。プログラム参加者と伊勢の市民は本当に優しくて、友人をたくさ
ん作ることができました。実に興味深い知識も得られました。私は伊勢市と皇學館大学に
対して揺るぎない感謝の気持ちを持っています。これまで生きてきた中で、有数の有意義
で楽しい時間となりました。感謝しております。

