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Wiosna 1624. Dowódca O.t·cn.1;tir,rna it·er
buje w Dałam· u;rJj1d..:o efo wyprawy na Pol
skę. Marhctancc .tl11nie Ficrlill!J, znanej 
pod przczu·iskicm, Matki Co ur age, 
zabierają syna. 
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BERTOLT BRECHT 

„Przegnany z niebłahych powodów" 

Wzrastalem jako syn 
Zamożnych ludzi. Moi rodzice 
Ubrali mnie w kołnierz, wychowali 
Na człowieka nawykłego do korzystania z uslug 
I nauczyli sztuki rozkazywania. Ale 
Gdy dorosłem i spojrzałem wokól, 
Nie spodobali mi się ludzie mojej klasy 
Ani dawanie rozkazów, ani korzystanie z uslug. 
I opuścilem moją klasę, i przyłączyłem się 
Do pospolitych ludzi. 

Tak 
Wyhodowali sobie zdrajcę, wtajemniczając go 
W swój kunszt, który on 
Zdradza teraz wrogom. 

Tak, rozpowiadam wokół ich tajemnicę. Stoję 
Pośród ludu i objaśniam, 
Jak oni go oszukują i przepowiadam, co nastąpi, gdyż 
Znam na wylot ich plany. 
Łacinę ich przekupionych klechów 
Tłumaczę słowo po slowie na mowę zwyczajną i wtedy 
Okazuje się ona humbugiem. Wagę sprawiedliwości 
Zdejmuję i pokazuję 
Falszywe odważniki. A szpicle ich donoszą im już, 
że siedzę pośród okradanych, kiedy 
Radzą nad buntem. 
Już raz ostrzegli mnie i zabrali wszystko, 
Czego się dorobilem pracą. A gdy się nie poprawilem, 
Urządzili na mnie lowy, ale 
Tam, w moim domu, 
Zostaly jedynie te pisma, które obnażaly 
Ich zamachy na lud. A więc 
Poslali za mną listy gończe, 
Które oskarżają mnie o niskie przekonania, 
O przekonania tych z nizin. 

I gdzie się zjawię, jestem już tak napiętnowany 
W oczach wszystkich posiadających, lecz wszyscy, 

co nic nie posiadają, 
Czytają ten list gończy i udzielają mi schronienia. Ciebie, 

slyszę, jak mówią 
Przegnali z niebłafhych 
powodów. 

Przełożył STANISŁAW JERZY LEC 

5 



III 

Trzy lata pozrw.'J dostaje sic; l\l a t ka 
C o ll r a 9 r• z częścią plllkll Ji 1isheyn do 
niewoli. Udaje się jej uratować curkę i bu
dę, ale jej uczciu:y syn ginie. 
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HERBERT IHERING 

Brecht - twórczy rewolucjonista teatru 

Wraz z pierwszym wystawieniem sztuki Brechta 
„Bębny w nocy" w monachijskim Kammerspiele a póź
niej w berlińskim Deutsches Theater, autor jej wszedl 
od razu w glówny nUTt wspókzesności. Sceny niemiec
kie po pierwszej wojnie światowej przelamały izolację 
i odnalazły kontakt z nową publicznością. Główny jed
nak front postępu ~ reakcji przebiega! między eksta
tyczną, ekspresjonistyczną deklamacją a sentymentalno
seksualną rewią. Lin~ę widowiska uduchowionej eksta
zy zapoczątkowal rewelacyjny, orientacyjny w swej po
stępowej treści na pokój i rewolucję społeczną, dramat 
Ernsta Tollera „Przemiana". Utorowal on jednocześnie 
drogę nowemu ,reżyserowi Carlheinz Martinowi i akto
rowi Fritzowi Kor1merowi. Leopold Jessner, nowy dy
rektor Staatstheater, tworzył teatr upoetyzowanej formy. 
Reżyser Ji.irgen Fehling stal się rzecznikiem teatru peł
nego humoru i fantazji. Równocześnie ciągle jeszcze 
plenił się szmirowaty teatr rozrywkowy braci Rotter. 

W tę sytuację wkroczył Brecht - dramaturg, wy
stępując zarówno przeciwko zawoalowanemu teatrowi 
mieszczańSko-sytej rozrywki jak i przeciwko teatrowi 
egzaltowanego krzyku. Brecht malowal wydar-zenia 
przebiegiem fabuły. Już w pierwszych jego utworach 
z lat dwudziestych można było odnaleźć pewne elemen
ty znami0'11ujące jego późniejszą twórczość, powstale 
nie bez wpływu ekspresjonizmu. Mó~ąc jednak o eks
presjonizmie debiutującego autora musimy pamiętać, 

że sens jego u Brechta był zupełnie inny niż u Tollera 
czy nawet Georga Kaisera. Język bowiem augsburczyka 
Brechta nie utracił nigdy swej przedmiotowości; ·w!ię

cej, poetyka jego podkreśla właśnie tę przedmiotowość. 
Brecht - dramaturg był zawsze również lirykiem, liry
kiem dalek!im od bezprzedmiotowych urojeń czy oder_ 
wanych marzeń. Najsubtelniejsze nawet wiersze pisane 
były zawsze z myślą o tych, którzy będą je kiedyś czy_ 
tali. A wczesne sztuki miały na uwadze aktorów, którzy 
będą je grali i widzów, którzy będą je oglądali. Brecht 
poszukiwał nieustannie fabuły, przy pomocy której 
mógłby związać swe sceny. Dlatego też sięgną! po „Ży
cie Edwarda II Angielskiego" Christophera Marlowe'a 
by na jego podstawie napisać wraz z Lionem Feucht
wangerem calkiem nową sztukę. Dlatego też sięgnął kil
ka lat później po „Operę żebraczą" Johna Gaya. 

Do najzabawn~ejszych zarzutów, stawianych wów
czas Brechtowi, należy insynuowanie mu plagiatorstwa 
- jak to uczynił Alfred Kerr, dla którego rtwórczość 
Brechta była podważaniem całego jego dotychczasowe
go świata od Gerharta Hauptmanna po Ernsta Tollera. 
W rzeczywistości nikt nie myślal nawet o podważeniu 

7 



IV 
M a t k a C u u r a g c śpir iea pieś11 o \\' iel
kiej Kapilulac:ji. 
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„Tkaczy" czy „Woźnicy Henschla", „Rosy Brand" czy 
„Futra bobrowego" lub jakiejkolwiek innej sztuki 
Hauptmanna z okresu realistycznego. Brecht po to właś
nie przyjmował cudze fabuły, by móc wyjść poza nie, 
by je twórczo rozwinąć - jak to uczynił w sposób 
genialny w sztuce „święta Joanna szlachtuzów". Brecht 
widział siebie i swą twórczość zawsze w najbliższym 

związku z historią i współczesnością. Poezja jego zwra
cała się równocześnie w przeszłość i w przyszłość. Prze
konywającym tego przy'kładem jest „Opera za trzy gro
sze". Cofając się do „Opery żebraczej" Gaya stworzył 
Brecht wraz z Kurtem Weillem nowy rodzaj, który jako 
,musical" miał opanować teatry bulwarowe całego śwfa_ 
ta. Chodziło mu rzeczywiście o stv.:orzenie nowego ro
dzaju, czegoś, co arta.kuje, prowokuje, zmusza do zasta
nowienia. Wzajemne związki między tekstem Brechta 
a muzyką wymagają w Qgóle bliższego zbadania. Wiersz 
Brechta - z okresu współpracy z Kurtem Weillem, 
Hansem Eislerem, Paulem Dessau, czy Borysem Bla
cherem - nigdy nie był „zbyt muzyczny". Zawsze za_ 
chowuje swą jasność, swój sens, swą oryginalną struk
turę. Nie jest nastrojowo rozlazły ail!i agresywnie prze
sadzony. Przeciwnie, dzięki muzyce właśnie staje się 

bardziej przejrzysty, zyskuje na precyzji. Tak było 

z „Operą za trzy grosze", tak było później z „Matką 
Courage". 

Nie było chyba w literaturze niemieckiej dramatur
ga, którego twórczość byłaby w tym stopruu co twór
c:rość Brechta związana z samym teatrem. Brecht chciał 
wywrzeć wpływ na c a ł y teabr, chciał zmienić wszy -
st kie jego dziedziny: dramat, komedię, farsę, wode
wil, operę. Wiedział, że żaden rodzaj nie zachowa swej 
żywotności, jeśLi zamiast oddziaływać na irule zamknie 
się w własnych, wąskich ramach. Trudności, których 
nie udało się przezwyciężyć Hauptmannowi, wynikały 
właśrnie stąd, że prócz jego własnych realistycznych 
utworów duży wpływ na ówczesny teabr wywłeraly sen
tymentalnie zakłamane bzdury czy fałszywie wzniosły 
patos takich nadwornych poetów, jak Ernst von Wil
denbruch. Hauptmann również był Teżyserem; ucze
s tniczył w próbach własnych sztuk, inscenizował nawet 
kiedyś „Wilhelma Tella" Schillera i „Rozbity dzban" 
Kleista. Brecht jednak usiłował zmienić cały teatr, 
łąc:mie z teatrem rozrywkowym i muzycznym. Dlatego 
usiłował stworzyć z nowych pozycji społecznych rów
nież i nową operetkę. Dzięki temu udało mu się w la
tach dwudziestych „otoczyć" niejako caly mieszczański 
teatr niemiecki. Napadająca na niego wściekle reak
cyjna kry tyka ówczesna nie przeczuwała nawet grożące
go mieszczru1skiemu teatrowi niebezpieczeństwa okirą

żenia. 

W chwili dojścia Hitlera do władzy musiał Brecht 
opuścić Niemcy. W równym stopniu nienawidziła g-0 
reakcja polityczma, co literacka, muzyczna i teatralna. 
I zaraz stało się coś, na co w wielu zagranicznych i ro
dzimych pracach o Brechcie nie zwracano prawJe uwagi. 
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Bertolt Brecht 

Matka Courage i jej dzieci 
KRONIKA Z WOJNY TRZYDZIESTOLETNIEJ 

Inscenizacja i reżyseria : 

ZYGMUNT WOJDAN 

Scenografia: 
WOJCIECH KRAKOWSKI 

Kierownictwo muzyczne: 

Asystenci reżysera: 

Grzegorz Kardaś 

Janusz Hertyński 
Wie5llaw Rudzki 
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MATKA COURAGE . 
EILIF, jej s tarszy syn . 
SCHWEIZERKAS, jej młodszy syn 
KATARZYNA, jej córka, niemowa . 
WERBOWNIK. 
WACHMISTRZ 
KUCHARZ . 
DOWÓDCA 
KAPELAN. 
ZBROJMISTRZ 

YVETTE POTTIER 

CZLOWIEK Z PRZEWIĄZANYM OKIEM . 
INNY WACHMISTRZ 
STARY PULKOWNIK 
PISARZ 
MLODY ŻOLNIERZ . 
STARSZY ŻOLNIERZ 
M.LODY CHLOP 
CHLOPKA. 
CHLOP 
CHORĄŻY 

ŻEBRACZKA 

DZIEWCZYNA 
ŻOLNIERZ I . 
ŻOLNIERZ II 

' 
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Pod miastem. Ingolstadt w Bawarii Mat
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Na emigracji, w Danii i w Ameryce, w większości wy
padków z dala od sceny, następuje największe ożywie
nie twórczośoi Brechta; jego „próby", jego rozprawa 
z 'istniejącym teatrem niemieckim nabierają nowego 
sensu. Zetknął się on oczywiście w Hollywood z wie
loma aktorami (Charles Laughton gral nawet jego Gali
leusza). Istniały jednak długie okresy oddalenia od sce
ny. I wtedy powstały tak wybitne utwory, jak „Matka 
Courage'', „Dobry człowiek z Seczua!Ilu'', „Pan Puntila 
i jego sługa Matti", „Kaukaskie kredowe kolo", „Zycie 
Galileusza", „Szejk" oraz „Strach i nędza Trzeciej Rze
szy". W Szwajcarii wreszcie naszk!icował Brecht po 
wojnie „Dni komuny", utwór oparty na sztuce norwe
skiego poety Nordal Griega „Klęska" o powstaniu ko
munardów w Paryżu 1871 r . 
Głównym tematem wszystk!ich tych sz11u!k są sprawy 

pokoju i socjalizmu, przedstawione - bez natrętnej, 

doraźnej propagandy - w wysoce artystycznej formie, 
wykorzystującej wszystkie Brechtowskie środki wyrazu, 
wyrażone poetyckim pełnym fantazji i sugestywności 

językiem. Pasjonujący materiał dla aktoca. W C'hwili, 
gdy wielu sądzi, że film, radio i telewizja wyprą z cza
sem teatr, jest Brecht tego wspaniałym kontrar:gumen
tem. Wszelkie trudności wzmagały jego energię twórczą, 
prowokowały do przeciwnatarcia. Wielu jednostronnie 
rozumujących krytyków określało Brechtowską teorię 

teatru epick!iego jako ateatralną; ale przecież właśnie ta 
teoria, kwestionując wszystkie przestarzałe formy tea
t ralne, które rzeczywiście, w konkurencji z filmem i te
lewizją, nie mogłyby się utrzymać, przyczyniła się do 
ożywienia teatru. Teoria ta wskrzesiła wreszcie fabu
łę, której epic'ki przebieg łączy poszczególne sceny, oży_ 
wiając ! równocześnie ograniczając mimicznie aktora. 

Berliner Ensemble, który Brecht mógł wrganizować 
w NRD wraz ze swoją małżonką, wielką aktorką He
leną Weigel, rozsławił na całym świecie jego sztuki i je
go teatr. Na nas, na tych, którzy uznali go od początku 
jego działalności i pomagali realizować jego cele arty
styczne, ciąży obecnie wielki obowiązek: troska, by te
raz, po śmierci Brechta, dzieło jego trwało i rozwijalo 
się dalej. 

Dialog nr 211957 

15 



VII 

Mat ku Cu tl rag e u ~zczytu handluicej 
"kariery. 

16 

t\NDRZEJ WIRTH 

Songi w „Matce Courage" 

W „Mutter Courage" funkcja songów ulega zróżnie-0_ 

waniu i rozszerzeniu nie dlatego, że Brecht zaniechał tu 

wprowadzenia chóru, lecz właśnie ze wz.ględu na po

głębienie rozumienia społecz.nej funkcji sceny. Zakla

dając, że „Teatr nie potrzebuje żadnej innej legitymacji 

prócz zabawy, ale tej oczywiście potrzebuje bezwarun

kowo" („Kleilnes Organon fiir das Theater) „Wcale byś

my go nie podnieśli do wyższej rangi - pisze dalej 

Brecht - gdybyśmy na przykład uczynili zeń rynek mo

ralności. Musiałoby się wtedy raczej pilnować, aby właś

nie nie został ponifony, co nastąpiłoby natychmiast, 

gdyby nie uczynił moralności przyjemną, a mianowicie 

przyjemną dla zmysłów - na czym moralność może 

tylko zyskać. Nie należy odeń wymagać wyłącznie do

raźnej nauki, w każdym razie nie ma nic pożyteczniej

szego niż przeżycie rozkoszy w cielesnym lub ducho

wym sensie." Przekonanie, że nie jest celem teatru słu

żyć „doraźnej nauce", wyraziło się też wprowadzeniem 

songów lirycznych, informujących, wyrażających mo

rał pośrednio, wreszcie w samym charalkterze „ m o r a -

ł u wprost". 

Pieśń refrenowa „Mutter Courage" ma ów, nie spo

tykany we wcześniejszych sztukach, charakter i n f o r -

mu j ą cy i liryczny. Pieśń wyprowadZOllla jest z dia

logu i jeśli rozpatrywać ją jako odpowiedź na pytanie 

Wachmistrza, zwrócone do Courage i jej dzieci - „Ooś_ 

cie za jedni?" - jest informacją oś w i et 1 aj ą cą 

plan zdarzeń. 

„Dowódco, ucisz bębnów bicie 
1 swą piechotę wstrzymać chciej: 

U Matki Courage dziś kupicie 

Te buty, w których w marszu lżej. 

Tu zwierz wszelaki, wsz6w niemalo. 

Armaty i taboru śmieć -
Chcesz, by to w śmierć maszerowalo, 

więc musisz mocne buty mieć" 

Następuje ściślejsze powiązanie planu zdarzGń z pla
nem poetyckim, plan p :ietycki staje się kontynuacją, 

przedłużeniem nlanu dramatycznego, zyskuje względem 
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niego moc wyj a ś n i aj ą cą. Wprawdzie matka Cou

rage na pytanie Wachmistrza odpowiada - „Handluje

my", ale dopiero song wyjaśnia, o jaki handel chodzi, 

rzucając światlo na perypetie akcji. Właściwą nadbu

dowę liryc2l!1ą nad planem zdarzeń stanowli dopiero ref

ren songu. 

„Człowieku wstań! Już wiosna znów. 

Topnieje śnieg. Kto padł, to padł. 

A kto swój łeb mógł unieść zdrów, 

Ten znowu się wybiera w świat." 

Tu dokonuje się rzeczywiście upoetycznienie proce

deru Courage poprzez 1 i ryc z n ą heroizację zawodu 

małej hieny wojennej. To, co w intencji pisarza powin

no być potępione przez widza, postawa, którą widz po

winien opatrzyć ujemnym znakiem moralnym, nabiera 

nagle cech frapujących, jawi się jako piękna, to znów 

odrażająca. Song przestaje być transmisją sądów jedno

znacznych moralnie i ideowo, staje się podłożem pola

ryzacji uczuć między dwoma biegunami oceny moral

nej i ideowej, prowokuje ambiwalencję przekonań 

i emocji, która - jak w życiu - zawiera w sobie zgo

dę i sprzeciw. Zdecydowanej, uproszczonej kierunkowo

ści uczuć nowa koncepcja songu przeciwstawia znacznie 

bogatszą, zmienną g r ę e m o c j i. 

Organiczne powiązanie planów sprawia, że plan poe

tycki rozgrywa się nie tylko w czasie lirycznym, ale 

częściowo również w dramatycznym. Cytowany song 

w jakiś sposób posuwa naprzód akcję, bo zawiera prze

słanki ważne dla zrozumienia tego, co nastąpi w pla

nie zdarzeń. Podobnie rzecz się ma z „Pieśnią o kobiecie 

i żohlierzu", wykorzystaną do rozwiązania ważnej teat

ralnej perypetii. (Matka rozpoznaje syna, syn rozpozna

je matkę). Tutaj song staje się środkiem rozstrzygnięć 

sytuacyjnych, nie tracąc funkcji poetyckiej. Przejmując 

częściowo zadania chóru, wyraża osąd moralny. Ale na

wet jeśli to jest morał wyrażony w pros t, jak we 

wspomnianej pieśni, która w końcu potępia wojaczkę -

„On przeminął jak dym, ciepło przeszło wraz z nim, 

Jego czyn ze zlem był w przymierzu." 

to przecież nie można go uważać za ocenę deklaratyw

nie jednoznaczną, bo tekst jest zarazem apotezą stanu 

żołnierskiego i ostrzeżeniem przed jego niedolami. 
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ny religijne. Niemcy postrodaly icięcej niż 
polowę llldno.ki. Strm:zliwe "'arazy dziesią
tkują iy ·li, 1·turych oszczędziły rzezie. Głód 
szaleje w kicitnących niegdyś krainach. Je
sienią 1634 spotykamy Mat k <: Co ur a -
g e w baicarshm Fi ·htclgcrbire nie opodal 
glóu:ncgo trol·Lu wojennego, l·tńnnn <.:iqgnq 
wojslw s:zweclzl.ic. Interesy idą źk, pozo
stała tyll:o ż >branina. K 1l c: 1l ar z otrzy
mu}c list z Ultr ·c11tu i dostaje dymisję. 
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„Lecz żołnierz ów, co nabitą mial broń, 

Bęben uslyszal i zaśmiał się doń: 

Do marszu, do marszu na nowe wciąż leże/ 

Na wschód i na zachód przez wąwóz i toń, 

Sztylet swój chwycił znów w nagą dloń! 

Lecz żołnierz ów, co za pasem mial miecz, 

Z bronią wpadl w nurt i z falą rwal precz, 

Tych, co brodzą przez nurt, fala bierze. 

Blado stal miesiąc nad dachem jak wprzód, 

Lecz żołnierz rwal już z krą poprzez bród.„" 

W „Matce Courage" stosuje Brecht songi dramatyzu

jące lirykę. Jest w nich narracja unikająca moralu 

w p r o ·s t, chociaż często służąca celom pozornie mo

ralizatorskim. Yvette, nim zaśpiewa „Lied vom Fra

ternisieren" mówi o Katarzynie: „Właśnie niech ona 

to wszystko słyszy, żeby ją odstraszyło od miłości". 

a Courage z songu Yvette wyciąga moral dla córki: 

„Weź sobie to do serca Katarzyno, nie zaczYJllaj nigdy 

z wojskiem". Pieśni o „fraternizacji" jest jednak prze

de wszystkim utworem lirycznym o zawiedzionej mi

łości, a jej moralitetowa funkcja jest wtórna i uchodzi 

niemal uwadze widza. 

Obok songów wyrażających określoną rację moralną, 

pojawiają się zatem wiersze opisujące stany wewnętrz

ne postaci. Wiersze te rozgrywają się poza czasem dra

matycznym, są komentarzem do minionych czy aktual

nych przeżyć bohatera. Jednocześnie wprowadza Brecht 

songi luźno związane z planem zdarzeń, jak np. „Starą 

pieśń o Męce naszego Pana i Zbawiciela", który jest 

bardzo odległą par ab o 1 ą sytuacji scenicznej. Jest to 

mniej fortunny sposób ksztaltowania nadbudowy poe

tyckiej, bo w przeżyciu widza zaczynają brać górę ele

menty formalne - song jest przeżywainy jako piękna 

stara pieśń, a nie jako organiczna część spektaklu. 

Typowe jednak dla „Matki Courage''. jest właśnie fi

nezyjne wykorzystanie planu. poetyckiego. Swietnym 

przykładem może być „Salomonsong", wyrastający 

organicznie z sytuacji scenicznej i nieustannie komen

towany przez wykonawcę z pozycji planu zdarzeń. Ta 

stała konfrontacja dwu planów jest źródłem szczegól

nego przeżycia estetycznego, oscylującego między okre

śloną postawą życiową upoetycznioną - i realną. Wy

nik konfrontacji bywa róimy: raz poczucie kruchości 

ludzkiej egzytencji i daremności ludzkich wysiłków wo

bec niszczycielskich potęg losu, innym razem groza 
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X 

Przez caly rok 1635 Ma t ka Co u rag e 
wraz z <'c)rkq K a t a r z y n ą icęd rnjq d ro
gami środkoicych Niemiec w ślad za woj
skami coraz bardziej obszarpanymi. 
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i tragizm życia, które nie potrafi się uczyć z własnych 

doświadczeń. „Trzeba na nowo zabrać się do handlu" 

- mówi Courage, ostatkiem sił wprzęgając się do swo

jego wózka. Słowom tym towarzyszy triumfalny i he

roiczny marsz wojenny. 

„Człowieku, wstań! Już wiosna znów! 

Topnieje śnieg! Kto padl, to padl! 

A kto swój leb mógl unieść zdrów, 

Ten znowu się wybiera w świat." 

Gdzie plan zdarzeń ukazuje strzęp człowieka znisz

czonego przez wojnę i wciąż upatrującego w niej na

dzieję, gdzie plan poetycki daje uwodzący obraz tej na

dziei, tam w planie filozoficznym muszą powstać 

refleksje i przeświadczenia nacechowane taką siłą 

przekonania, jakiej nigdy nie obudzi w widzu poetyka 

dydaktyk.i dorażnej i jednoznacznego morału, przeocza

jąca realną g:rę sprzeczności. 

Fragment artykułu „Problematyka for
malna sztuk Brechta" Dialog nr 2/1957 
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XI 

Styczeń 1()3(). Wojska c sarski zagrn7.o .i•l 
l'Wangelickiemu miastu ll:illc'. I a t k a 
Co u rag t' trnci córk i \\ druj · dal('j ..;a-
11111tnit'. D:lleko j< 7l'l.t do końl'a wojn~·. 

s Jl 1' 

• 
In plc:jMtt 

M RIA Gt:Zl:K 

• 
Kzerowrlłk tech11fc=ny 

WAI.ERIAS PRZYBYLSKI 

• 
Brygadier ccnv 

. TA I L W • Z\\' ARC 

. Ośtciellenic 

ALOJZY SWIERKO\\ Kl 

• 
Kieru\\ nicy pracowni: 

l~ra tl"ie<'ki 'J 

:Woor--c;;TA WRÓBLEWSKA 

I RANCISZEK ROGULSKI 

m alarskiej 

\\'l,AO\' LAW GACKI 

• 
stolarskiej 

ANTO!'il TROJANOWSKI 

• 
fry:::1erskicj 

llEI.E!l>A GLĘBOW. KA 

Heku;1:11tor 

l'EI.IKS llF.INRIC:ll 
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