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Навчальна програма «Ісе та Японія» – це чудова нагода відкрити для себе давню 

традиційну Японію, її витончену красу. Адже місто Ісе з його «перлиною» Ісе-

джінгу (Святилищем Ісе) можна назвати синтоїстською столицею Японії. Як 

вважають японці, тут, в храмовому комплексі Найку (Внутрішній храм 

святилища Ісе-джінгу), і досі перебуває богиня сонця Аматерасу, від якої 

походить Імператорський рід Японії. Прикметно те, що й нині Ісе-джінгу є місцем 

паломництва.  

Завдяки глибоко продуманій організації цієї програми ми мали можливість крок 

за кроком відкривати для себе це чудове місто: Ісе-джінгу (Внутрішній храм 

(Найку) та Зовнішній храм (Геку)), історичний музей Сайку (в якому детально 

висвітлюється система «сайо»), торговий квартал Кавасакі, виробництво 

традиційного паперу тощо. Екскурсія на гору Асама, у бухту Футамі з її 

неповторними скелями (Меото-іва), що символізують шлюбний союз богів-

творців і споглядання яких начебто занурює у ті прадавні часи, – все це залишило 

надзвичайно глибокі враження. Не буде перебільшенням сказати, що природа в 

цій місцевості дійсно фантастична!!! 

Навчальні матеріали історичного / культурологічного / лінгвістичного характеру, 

якими з нами охоче ділилися наші викладачі, допомагали нам скласти всебічне 

уявлення про Ісе. 

Також важливо згадати про нашу подорож до Кіото та Нара, давніх столиць 

Японії. Відвідання святилищ вразило тим, що нам надали можливість побачити 

те, що не побачить пересічний японець, а також поспілкуватися із працівниками 

храмів, що поглибило наші знання про синтоїзм. 

Організатори програми подбали і про те, щоб ми отримали практичний досвід, як, 

приміром, виготовлення  японських традиційних солодощів під керівництвом 

досвідченого шеф-кухаря, примірювання багатошарового кімоно епохи Хейан, 

одягу служителів синтоїстських храмів, участь у чайній церемонії. Неймовірний 

досвід!!! 

Варто також зауважити, що міжнародний склад учасників нашої групи, а також 

спілкування із мером міста Ісе, який уважно вивчив зміст наших фінальних 

доповідей і висловив свої враження під час нашої зустрічі, справили глибокі 

враження завдяки тому, що відчувалося взаєморозуміння на міжнародному рівні, 

прийняття погляду «Іншого», тобто представника «іншої культури», з боку 

японців (до того ж, уся наша команда отримала від мерії міста посвідчення, в яких 

прописано наш статус як «тих, хто підтримує місто Ісе»)  – все це  має дуже 

велике значення!  



Кожен день цього 3-хтижневого перебування був сповнений відкриттями! 

Програма була дуже насичена та цікава.   

Висловлюю глибоку щиру подяку організаторам, викладачам, волонтерам 

навчальної програми «Ісе та Японія», завдяки яким я змогла отримати 

надзвичайно цінний досвід та повторно відкрити для себе Японію, її вишукану 

красу крізь призму Ісе. 

 

グリクーン・ユーリヤ・ 

2020年「伊勢」と日本スタディプログラム 最終リポート 

 

「伊勢」と日本スタディプログラムは、伝統的な日本の美を発見する貴重なプログラムでした。

伊勢は神道の首都だと言っても過言ではありません。天照大神が宿る伊勢神宮の内宮は今もなお参

拝者が大勢訪れるようです。 

本プログラムは詳細に構成され、私たちは段階的に伊勢神宮の内宮と外宮、斎宮、商売の中心だっ

た河崎、伊勢和紙工場などを見学していきました。朝熊山の風景と、神秘のベールに包まれたよう

な二見ヶ浦の夫婦岩を眺めた時、息を呑むほどの伊勢の自然にハッとしました。 

皇學館大学の先生方の興味深い講義のおかげで伊勢に関する、歴史的・文化的・言語学的な知識を

深められました。 

日本の昔の首都だった京都・奈良旅行は、より深く神道に触れられ感銘を受けました。また、神社

の職員との質疑応答によって、神道に関する知識を深めることができました。 

他にも、和菓子作り体験、平安時代の十二単の着物試着体験、茶道体験などができました。私にと

って言葉で表現できないほどの貴重な体験になりました。 

また、伊勢滞在中に私たちのチームは、伊勢市の鈴木市長と国際交流の観点で意見交換をする機会

があり、Ｉｓｅ応援隊員証をもらえたことを大変嬉しく思います。 

三週間にわたる伊勢滞在は毎日のように発見にあふれていました。「伊勢」と日本スタディプログ

ラムは非常に面白かったです。本プログラムに参加させていただき、伊勢を通じて日本やその美の

再発見が出来、担当の方々、先生方、ボランティアの皆さんに深く感謝を申し上げます。 

以上 


