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Ši proga apsilankyti Ise mieste buvo išties ypatinga. Ise – kraštas turtingas savo kultūra, istorija 

ir gamta. Gyvendami čia praleidome beveik dvi savaites. Stengėmes giliau pažvelgti į gilią ir 
sudėtingą šio krašto istoriją, bandydami pajusti kuo gi čia gyvena žmones, ir suprasti kokią svarbą 
Ise šventyklos turi šių dienų Japonijoje. Reikia pripažinti, dvi savaitės yra per trumpas laiko tarpas 
išsamiai susipažinti su turtinga Uji ir Yamada, Kawasaki, Ōminato, Futami ir kitų šio krašto 
miestelių istoriją. Nepaisant to, dėka Kōgakkan unviersiteto dėstytojų ir visų darbuotojų, o taip pat 
ir be galo savo kraštą mylinčių Ise gyventojų, kiekvienas iš mūsų tikrai pajuto gilią Ise dvasią. 

Tačiau net dar labiau nei miestas ir jo istorija man įspūdi patiko šios programos metu sutikti 
žmones. Tikriausiai nuostabiausia yra tai, kad šiais metais, nepaisant visų koronos viruso sukeltų 
sunkumų ir apribojimų, ši programa išvis įvyko. Tai, be abejo, yra nuoseklaus ir sunkaus Kōgakkan 
universiteto ir Ise miesto žmonių darbo rezultatas. Iki paskutinės minutės nebuvo aišku, ar pavyks 
šią programą įgyvendinti, bet nepaisant visos šios nežinios Tamada-san ir visi universiteto 
dėstytojai sėkmingai pravedė šią puikią dviejų savaičių trukmės programą.  

Taip pat turiu paminėti ir kitus šios programos dalyvius. Manau, kad didelė šios programos 
vertė yra tai, kad ji į vieną vietą surenka labai skirtingus žmones, su skirtingais pomėgiais, 
interesais ir istorijomis. Nuostabu yra tai, kad šie skirtingi žmones, susirinkę į vieną vietą sugeba 
sukurti tokią smagią atmosferą, užmegzti tokius gilius ryšius ir taip praturtinti šios programos 
turinį. Man išties buvo labai smagu susipažinti su naujais žmonėmis iš skirtingų pasaulio vietų ir 
kartus praleisti šias dvi savaites. 

Kadangi net koronos virusas nesugebėjo sustabdyti šios programos nuo įvykimo, esu tikrai, kad 
Ise miestas ir Kōgakkan universitates ir toliau sėkmingai tęs šią programą taip skleisdami žinią apie 
Ise, o tuo pačiu sukurdami nuostabią progą žmonėms giliau pažinti Ise istoriją, Japonijos kultūrą ir 
užmegzti naujus ryšius. 

Ačiū labai už šią progą! 
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2021 年 「伊勢」と日本スタディプログラム 最終リポート 

 

今回、「伊勢」と日本スタディプログラムに参加できたことは、本当に特別かつ素晴ら

しい体験であった。伊勢とその周辺は、長い歴史、古い伝統、豊かな自然、そして明るく

優しい人に恵まれた素晴らしい地域である。私達は伊勢で二週間を過ごし、学んだ。二週

間を過ごしただけでは、その歴史・文化のほんの少しにしか触れることができなかったか

もしれないが、伊勢市と皇學館大学のおかげで、想像した以上に伊勢のことを知ることが

できたように思う。 

まず最初に外宮と内宮、その信仰と歴史を学び、伊勢の心にふれることができた。そ

の後は宇治と山田の町、つまり伊勢の実態について詳しく学んだ。そして最終的に、この

町を支えてきた河崎、大湊、二見などについての周辺地域についても学習し、「伊勢」は

非常に複雑な歴史や文化を持ち、活性化してきたことを知った。 

中でも私が一番印象に残ったことは、今回、このプログラムがコロナウィルスの脅威

にも負けずに実施されたということである。このプログラムは、当初の開始日が延期とな

り、また緊急事態宣言の再延長により開催が危ぶまれたにもかかわらず、皇學館大学と伊

勢市の労力のおかげで、プログラム中の二週間はスムーズに進行し、時間が経つのを忘れ

てしまうほどだった。私達のために準備をし、いつも心配してくださり、予定の行程を欠

かすことなく実現させた玉田さんには、深い感謝と尊敬の気持ちを感じる。特に皇學館大

学の先生方は、コロナの制約にも関わらず、一所懸命に講義をしてくださり、興味をひく

様々な知識を与えてくださり、やはり感謝している。 

このプログラムでは学びや体験の他にも素晴らしく感じるものがあった。それは、こ

こで出会った人々との出会いであった。伊勢の住民をはじめ、玉田さんと皇學館大学のス

タッフ、それにもちろん、共に学んだ仲間たち。「伊勢」と日本スタディプログラムによ

って、世界の様々な国から様々な興味、背景、専門領域を持った者が集まり、互いの知識

と興味を分かち合うのは、このプログラムの最も素晴らしい部分でもあると思っている。

その仲間たちと一緒になって、よい経験をして、忘れられない思い出がでたことを非常に

嬉しく思う。 

コロナウイルスにこのスタディプログラムは打ち負かされなかった。これからも毎

年、皇學館大学と伊勢市は、世界の国々から様々な人々を集め、このプログラムを通じ

て、世界の人々に「伊勢」と日本の魅力を伝えていくことを願う。 

このプログラムに参加させていただいたことに、深く感謝している。 

以上 


