
List rekomendacyjny 

 

Pokój Chrystusa! 

 

Wyrażam radość, iż w tym roku – w którym obchodzimy stulecie nawiązania stosunków 

dyplomatycznych między Polską i Japonią – opera Pana Eduardo Ishita pt. 

„Zapomniani chłopcy – wysłannicy Ery Tensho do Europy” zostanie pokazana w wielu 

miejscach w Japonii i w Polsce, i udzielam rekomendacji temu przedsięwzięciu. 

 

Od 1990 r., kiedy opera ta po raz pierwszy została wystawiona w Nagasaki w Dzielnicy 

Hasami, w miejscu z którego wywodzi się jedna z głównych postaci tego dzieła Martino 

Hara, odbyło się już 140 jej przedstawień w Japonii i na świecie. W 1992 r. ówczesny 

Papież Jan Paweł II miał okazję zobaczyć fragmenty tej opery w Watykanie. 

 

Osobiście miałem już trzykrotnie przyjemność podziwiania tej opery. Za każdym razem 

kiedy na niej byłem, zauważałem jak ta opera się rozwija i  na nowo odkrywałem 

głęboką treść przesłania wykonywanych w niej partii. 

 

Podczas obecnych koncertów opery w Polsce, ojczyźnie św. Jana Pawła II, na scenie 

w charakterze jednego z narratorów podobno pojawi się postać św. Maksymiliana 

Kolbe, który również był blisko związany z Nagasaki. Myślę, że opera ta wzbudzi 

zainteresowanie w Polsce. 

 

Modlę się o to, aby przesłanie światowego pokoju którym jest przepełniona opera 

„Zapomniani chłopcy”, nacechowane ciepłem wobec ludzi reprezentujących różne 

obrazy życia, wlało światło nadziei do współczesnego niespokojnego świata.   

 

Wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia, jak i odbiorcom opery 

niech Bóg błogosławi! 

 

Bogu niech będą dzięki!                                         

                        Manyo Maeda 

                                               Kardynał  

                                                        

                             12 lutego 2019 r. 



       推薦の挨拶 

主の平安。 

 

本年の、日本―ポーランド国交樹立 100 周年を記念して、石多エドワード氏制

作によるオペラ「忘れられた少年―天正遣欧少年使節」が日本とーポーランド各

地で開催されますこと、真に喜ばしく、推薦の言葉を書かせて頂きます。  

このオペラは 1990 年に主人公の一人である原マルチノの生地、長崎の波佐見町

で初演されてから、日本各地世界各地で 140 回も公演され、1992 年にはバチカ

ンで時の教皇である聖ヨハネ・パウロ二世にも一部を鑑賞していただけました。 

 

私自身も 3 度ほど鑑賞させて頂きましたが、見るたびにますます進化されるの

がわかり、ここに歌い上げられる深い内容を改めて噛み締めたものです。 

 

聖ヨハネ・パウロ二世の母国であるポーランドでの今回の巡演では、長崎所縁の

聖コルベ神父が語り部の役で登場するそうです。ポーランドの皆様にとっても

興味を持っていただけることでしょう。 

 

いろいろな人々の生き方に暖かい眼差しを向けた、このオペラ「忘れられた少年」



に込められた世界平和へのメッセージが、現代の混乱した世界に一筋の希望の

光となって降り注がれますように祈ります。  

公演に参加された皆様、ご覧いただく皆様に、神の祝福が豊かに注がれますよう

に。  

神に感謝！ 

2019 年 2 月 12 日 

枢機卿 前田万葉 

Recommendation greetings  

 

Peace in Christ. 

 

To commemorate the 100th anniversary of the establishment of Japan - 

Poland diplomatic relations this year, it is truly delightful that the opera 

"Forgotten Boy – The envoy of Tensho Era” created by Mr. Ishita Edward will 

be held in Japan and in various parts of the country, I will write the word of 

recommendation. 

 

From 1990, this opera was performed 140 times in various parts of the world 

from the premiere in Hasami Town in Nagasaki, one of the protagonists, one 



of the heroes, and in 1992, the opera was performed in St. John, the Holy 

Father at the Vatican in 1992. It was able to appreciate a part of Paul II. 

 

Although I myself appreciated about 3 times, I knew that it evolved more and 

more every time I saw it, it is the one I once chewed up the deep content to 

be sung here. 

 

In this performance in Poland, the home country of St. John Paul II, Father St. 

Kolbe Deeply related to Nagasaki is said to appear as a storyteller. It will be 

interesting to everyone in Poland. 

 

A message to world peace included in this opera "Forgotten boy" with a warm 

eyes toward various people's way of life, will fall as a light of hope to the world 

in which the present age is confused, I pray. 

 

I wish everyone who participated in the performance, God 's blessing will be 

filled richly to everyone who watches. 

 



Thanks to God! 

 

February 12, 2019 

Cardinal Maeda Manyo 

 


