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Навчальна програма «Ісе та Японія»
Програма «Ісе та Японія» – це зручна та унікальна можливість для
студентів зі всього світу здобути безцінний досвід вівчення синтоїзму, історії
та культури Ісе та Японії в цілому. Вона має декілька специфічних рис, які
необхідно враховувати, і після 3 тижнів відповідного досвіду можна зробити
наступні висновки.
По-перше, інтенсивність та динамічність. Обмеженість в часу (всього 3
тижні) передбачає насичену програму дій. Але автори програми перенесли
цю проблему в клас переваг, і за рахунок динамічного розкладу занять і
екскурсій студенти завжди знаходились в тонусі, але не встигали втомитись
від одноманітності. Звісно, розважати студентів на навчальній програмі ніхто
не зобов’язаний, кожен приїхав з метою вчитись, зануритись в нову тему та
використати отриманий досвід максимально, в академічній діяльності та в
повсякденному житті. Тому приємним здивуванням була можливість
змінювати види діяльності в процесі навчання, що створювало атмосферу
пригоди, цікавого досвіду, а не сухих лекцій.
По-друге, академічний рівень. Маючи досвід короткострокових
навчальних програм в минулому, в мене склався стереотип, що не варто
забагато очікувати, оскільки чому можна навчити студентів за 3 тижні? Тому
рівень знань викладачів та екскурсоводів, їх щире бажання донести нам суть
не перенапружуючи нас та людське відношення до кожного – все це
наштовхувало на бажання взяти від занять все, їх завзятість надихала, а
знання свого предмету вражало.

По-третє, турбота. Якщо мозок на заняттях страждав, але старався як міг, то думати про
будь-які проблеми поза навчанням просто не було можливості. Грамотно зорганізований час та
продуманість кожної хвилини нашого часу зняло будь-яку відповідальність на турботи з наших
плеч, що дало нам можливість зосередитись на тому, що було нам потрібно.
Звісно, ідеальною програму не назвеш, бували накладки по часу, чи не дуже зрозумілі
лекції, але це більше, ніж можна було б очікувати, особливо враховуючи факт, що учасники не
витратили на це ніяких своїх коштів.
Тож якщо робити висновки, за спонсорські кошти ми отримали насичений освітній курс, набір
виняткових екскурсій від знавців своєї справи, турботу, багато приємних вражень на мінімум
вимог. Навіть якщо у учасників спеціальність не пов’язана з синтоїзмом чи Ісе напряму, даний
курс буде за щастя для будь-якого японіста, що прагне мати широкі знання про Японію та
практичний досвід у вивченні її культури та релігії.
実は、去年このプログラムに参加した友達から伊勢とこのプログラムについていろいろなこ
とを聞いて、今回の参加を楽しみにしてはいましたが、こんなに甲斐(かい)がある三週間を正
直期待していませんでした。先生方とスタッフの皆様の配慮と努力のおかげで、神道と日本に
ついての勉強になったばかりか、伊勢での滞在は終始なごやかな雰囲気であり、時の流れをほ
とんど感じませんでした。
伊勢への訪問は初めてではないのですが、４年前参りましたとき、地味で不思議な印象を持
ち、伊勢と神道についてよくわからないままでおりました。外国人ですので、神道のこころ自
体を理解できるかどうかわからない状態での参加でしたが、毎日先生とガイドさんの指導の下
で伊勢と神道と日本人の考え方を学んで、よく理解することができました。
伊勢は日本の心と呼ばれます。世の中にこのように清らかな場所があることは、混沌とした
現代世界ではめずらしいです。今では、どうして伊勢が日本の心だと言われていのか、よく分
かります。
伊勢神宮そのものについては、様々な世界的な文化人がこれまでも評価をしてきて、知って
はいました。しかし、伊勢の町や人々のことについて話を聞くことは、ありませんでした。伊
勢の雰囲気は永年、その住民が受け継ぎ、作り出してきたものです。
プログラムで最も気に入ったことは実際の現場を自分の目で体験するフィールドワークの機
会でした。特に、朝熊山の金剛證寺や河崎町や二見などが印象に残りました。京都と奈良旅行
もすごく思い出になりました。このような数々の興味深い経験のおかげで、神道と伊勢に関す
る興味は深まりました。伊勢を日本の故郷に感じ、まだ離れたくないと気持ちを抱いて、帰国
しました。

