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     Lib retto
Historia rozpoczyna się, gdy duch Ojca Kolbe pojawia się na wzgó-
rzu usłanym opuszczonymi grobami. Chce on wskrzesić wspomnie-
nia o czterech zapomnianych chłopcach. Chłopcy ci byli uczniami 
misjonarza Franciszka Ksawerego i jako pierwsi japońscy wysłan-
nicy wyruszyli z portu w Nagasaki w podroż do Europy, gdzie zostali 
ciepło przyjęci. Ale po powrocie z tej wspaniałej ośmioletniej podróży 
napotkali przeciwności w szerzeniu wiary. Ówczesny władca Japonii  
Toyotomi Hideyoshi wydał dekret o zakazie chrześcijaństwa.

Opowieść ta oparta na faktach historycznych pokazuje jak czte-
rech młodych japońskich chłopców poświęca swoje życie dla 
wiary.

Na końcu tej opowieści duch Ojca Kolbe ponownie się pojawia. Śpiewa 
hymn, spokojną pieśń dla ludzkości. Zwraca się w niej do tych chłopców, 
którzy przeszli przez życie dumnie, dzielnie wypełniając swoją misję. 
Pieśń ta jest też skierowana do każdego z nas. W finale Ojciec Kolbe od-
chodzi, a uśpione, zapomniane groby „powstają”. Dusze ludzi tam spo-
czywających odchodzą do wieczności. Chór śpiewa przewodnią pieśń  
„Słońce wstaje, słońce zachodzi”. Kurtyna opada. 
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Mam nadzieję, że ta opera przyczyni się 
do międzynarodowej wymiany kulturowej.
Proszę, rób wszystko co w twojej mocy 
dla pokoju na świecie. Dziękuję Bogu. 

Jan Paweł II

Spektakl muzyczny dedykowany 
Ojcu Maksymilianowi Kolbe, 
który w latach 30. XX wieku 
prowadził działalność misyjną 
w Japonii.

OPERA KRAKOWSKA, ul. Lubicz 48, Kraków
Tel: Tel.+48 296 260 (61)

opera.krakow.pl

Po raz pierwszy opera „ Zapomniani chłopcy” została wystawiona  
w 1990 roku w Nagasaki. Tam też wystawiano ją aż 58 razy, w pozo-
stałych częściach Japonii 55 a w Europie 25 razy, łącznie pokazano 
138 przedstawień. Jest to opera z przesłaniem chrześcijańskim, 
które z Japonii płynie w świat.
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