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Kokie tie Japonijos studentai?
Marius Žiubrys, PMDI 3 k.

Praėjusiais mokslo metais man teko ypatinga galimybė mokytis viename didžiausių
bei prestižiškiausių Japonijos universitetų - Vasedos universitete (Waseda Daigaku).
Japonams geras universiteto vardas reiškia puikias karjeros galimybes - teko girdėti,
kad būna atvejų, kai studentai, neradę savo pavardės tarp priimtųjų į vieną iš
labiausiai vertinamų aukštųjų mokyklų, puola ant pravažiuojančio traukinio bėgių ir
nusižudo. Visgi šį kartą norėčiau papasakoti apie daug linksmesnius dalykus - kaip
atrodo studentiškas gyvenimas Tokijuje.

Japonijos universitetų studentai dažnai susiburia pagal
savo pomėgius į būrelius, klubus, vadinamus saakuru.
Tokių būrelių Vasedos universitete yra daugiau negu
tūkstantis. Teko vartyti šio universiteto katalogą,
kuriame radau nuo įvairių sporto šakų, Takarazukos
(moterų teatro) mylėtojų, sakės gėrėjų, seksualinių
mažumų iki horoskopo ženklo klubų ir panašiai. Bent
vieną kartą per metus universitete yra organizuojamas
festivalis, kuriame kiekvieno tokio būrelio nariai gali
pasirodyti viešai ir pademonstruoti, ką jie veikia arba
kaip jie atrodo.
Japonų akademinis jaunimas mėgsta alų ir kitus
alkoholinius gėrimus. Savaitgaliais barai paprastai
būna perpildyti. Tarp jų lankytojų ypač daug įvairių
universitetų studentų. Labai populiarios išgertuvės,
kurios vadinamos nomikai. Jų metu, pavyzdžiui, už
2500 jenų (65 litai) apytikslai dvi valandas studentai
gali valgyti ir gerti viską, ką užsisako iš specialaus
meniu. Taigi penktadienio ar šeštadienio vakarais
gatvėse galima pamatyti nemažai įkaušusio jaunimo.
Dažnai po nomikai studentai traukia į karaoke, kur
nesivaržydami gali plėšti dainas iš širdies. Tokijuje
karaoke barų yra nesuskaičiuojama daugybė.
Kiekviename rajone galima rasti bent keletą penkiaaukščių ar aštuoniaaukščių tokių
pasilinksminimo vietų.
Pastaruoju metu tarp studentų ima populiarėti naktiniai klubai. Savaitgaliais Tokijo Roppongi
rajono, kuriame yra įsikūrusi didžioji dalis Japonijos sostinės naktinių klubų, gatvės būna
užtvindytos jaunimo. Visgi reikėtų pasakyti, kad į šiuos klubus vaikšto tik tam tikros
akademinio jaunimo grupės, kurios iš kitų išsiskiria savo apranga, plaukų spalva, elgesiu.
Kitas įdomus reiškinys - tai jaunimas,
kuris leidžia laisvalaikį visa parą
dirbančių mažų parduotuvėlių, vadinamų
konbini, japoniškų komiksų, vadinamų
manga, skyriuose. Kadangi tokie
komiksai kainuoja gana brangiai, o
studentai nėra turtingiausia visuomenės
dalis, todėl jie paprasčiausiai tuos manga
skaito vitrinose. Net ir naktimis
daugelyje konbini galima pastebėti bent
vieną ar du tokius skaitančius jaunuolius.
Japoniški komiksai yra tokie populiarūs,
kad net universitetų bibliotekos yra
priverstos užsakyti ne vieną šių knygelių
komplektą.
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Tokijuje gana daug studentų dirba.
Paprastai jie darbo ieško mažose
užeigėlėse, neretai dirba minėtųjų konbini naktinėse pamainose. Atlyginimas už tokį darbą
nėra aukštas, tačiau pakankamas, kad studentas susitaupytų pinigų pramogoms arba
įmokoms už mokslą.
Kadangi studentai japonai ne tik ilgai linksminasi, bet ir gana uoliai studijuoja bei dirba, jiems
nuolatos trūksta miego, taigi stengiasi tam išnaudoti kiekvieną laisvesnę minutę. Miegančių
studentų galima pastebėti įvairiose viešose vietose - traukiniuose, kompiuterių laboratorijose,
bibliotekose, netgi mažiau įdomiose paskaitose. Kas keisčiausia, tai daryti daugumos
universitetų taisyklės nedraudžia. Paskaitų metu negalima tik triukšmauti arba valgyti.
Tai tik keletas akimirkų iš Japonijos studentiško gyvnimo, kurio teko šiek tiek paragauti ir
man pačiam. Kartu linksminomės, keliavome ir, žinoma, nemažai mokėmės. Išskirtinis
Japonijos akademinio jaunimo bruožas, kaip ir didžiosios dalies jų visuomenės, yra ypatingas
draugiškumas. Džiaugiuosi Tokijuje radęs ne vieną gerą, nuoširdų draugą.
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