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Kierownictwo muzyczne: 
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JACQUES DEVAL 
(nota informacyjna) 

JAQUES DEVAL (właściwe nazwisko: BOULARAN) 

urodzil się w Paryżu 27 czerwca 1890 r. w rodzinie 

aktorskiej: ojciec - aktor Abel Devol - był dyrektorem 

teatru l'Ather.ee . Młody Deval studiuje początkowo 

medycynę, a następnie literaturę. Dziś znany głównie 

jako autor około piędz i esi ę c iu komedii, debiutuje 

w r. 1919 tomem poezji pt. „La livre sons omour". 

Sukces i pierwszy szeroki odbiór zapewnia jednak 

Devolovi dopiero napisano w rok potem komedfo 

pt. Słaba kobieta, o której Boy napisze z okazji jej 

krakowskiej premiery w 1921r.: „Błyskotliwa, inteli

gentna, porusza jąca ciekawe zagadnienia psycholo

giczne pod formą dowcipnego paradoksu . T rzebo 

mieć za sobą Pascala i La Bruyere'o, aby wydać 

lekką komedię tego typu". 

Z długiej listy później pisanych sztuk do naj

popularniejszych należą m.in . : Piękność -- 1924, Dans 

so candeur noive - 1926, Rozpusta - 1929, Bar

ricou - 1930, Stefek - 1930, Modlitwa za żywych 

1933, Subretka, Mademoiselle i wiele innych. 

Ze względu na przedstawiane w nich najczęściej 

środowisko, utwory Devolo reprezentują popularną 

w tamtych latach komedię salonową . Niektóre z nich, 

zgodnie z literacką atmosferą epoki, w której pow

stawały, zbliżają się do typu komed i i psychologicz

nej; niektóre mogą pretendować do miano dra 

matu (Rozpusta). inne potrącają t ylko nieznacznie 

o dramatyczne motywy, p rze kraczając je dla 

szczęśliwego zakończenia (Dans sa condeur noive}; 

są i takie, które, choć kończą się dobrze, wywołują 

przecież wcale nieróżowe sugestie no temat dalszych 

losów bohatera (Piękność), inne wreszcie zbliżają 

się do grupy piece o these (Kobieta twojej młodości), 

lub rezygnując z psychologicznego drążenia duszy 

bohatera zmieniają się w komedię obyczajową 

o wyraźnie skierowanym ostrzu śmiałej satyry polity

cznej (Borricou). 



Cechą wspólnq, zapewniającą światowy sukces 

wszystkim tym pozycjom, jest: świetne rzemiosło dra

maturg ,icrne, żywe tempo akcji , zręczne dozowanie 

elementów komicznych poważnych, oraz pelne 

melancholii z dom i e s z ką lekkiej ironii wnioski ko ,ń

cowe. Jak mało kto, potra f i Deval kreślić charaktery 

swoich bohaterek w różnobarwnym świetle ich wad 

za le!. 

Sztuk i Devala nie czekały długo na zdobycie 

polskiej widowni. Już w !<ilka miesięcy po paryskiej 

premierze Slabe1 kobiety wystawił jq, jak wyżej 

wspomniano, krokowski Teatr „Bagatela". W 1926 r. 

Tecitr Mały w Warszawie zaprezentował Dans sa 

candcur naive pod zmienionym tytułem Simona. 

Mieczysława Ćwiklińska jako 

Alicia Galvoisier 

w Mademoiselle Devala 

i Maria Dulęba jako Mademoisel.'e Boutin 

w sztuce Devala Mademoiselle 

W 1936 r. Leon Schiller reżyserował w Teatrze Pol

skim Rodzinę Massoubre (sztukę, której akcja roz

grywa się w ciągu 58 lat) z udziałem m. in. Janin'{ 

Mudingerowej, Gustawa Buszyńskiego, Kazimierza 

Junoszy-Stępowskiego oraz Feliksa Żukowskiego. 

Znany był również Towariszcz, Stefek, Mademoiselle 

i Subretka, 

W marcu 1957 r. na jednej ze scen Teatru 

Jaracza - w Teatrze Kameralnym (obecnie kino ŁDK.) 

odbyła się polska prapremiera sz·tuki Devala pt. Ko

bieta two1ej młodości. 

Piekło lzabelii - napisane w 1964 r. - jest rów

nież prapremierą tej sztuki no polskiej scenie. 



JACQEUS DEVAL 

PIEKŁO IZABELLI 
(ET L'ENFER, ISABELLE?!) 

Pr zek ład: JERZY MACIERAKOWSKI i WOJCIECH NATANSON 

o s by: 

(według kolejności wchodzenia na scenę) 

\/alax - kancelista 
Fage - mecenas . 
Maloine - sędzia 

Cauchoy - prokurator 
Nivie,r - strażnik . . 
Jane Suchard - pokojówka 
Isabelle Angelier 
!wonne Gouin - pielęgniarka 

Bichot - komisarz policji . . 
foos Kerkehove - przemysłowiec 

Paulette Orville - aktorka 
Helena Antier....:. bileterka 
Gabriela Vadiche - fordanserka ) 

- ZBIGNIEW JABŁOŃSKI 
- JANUSZ KRAWCZYK 
- MACIEJ MAŁEK 
- JERZY ćWIKLIŃSKI 
- RYSZARD FISCHBACH 
- KRYSTYNA FROELICH 
- ALICJA ZOMER 
- EWA MIROWSKA 
- ZBIGNIEW PŁOSZAJ 
- HENRYK STASZEWSKI 
- IWONA SŁOCZYŃSKA 
- ALICJA CICHECKA 
- ELŻBIETA SZMONIEWSKA 

Reżyser1ia: EWA BONACKA Scenografia: HENRI POULAIN 

Asystent reżysera : Ryszard Fischbach 

Przedstawienie prowadzi: Ludwik Kasendra. Przy egzemplarzu: Janina Staszewska 

Prapremiera: 22 października 1966 r. 





HANDLOWY DOM DZIECKA 
W ŁODZI 

ul. Piotrkowska 60/62 
tel. 211-48 

oraz sklepy satelickie dla wygo
dy klientów rozmieszczone w róż
nych punktach miasta polecają: 
szeroki asortyment płaszczy 

dziewczęcych, dziecięcych i chło
pięcych z laminatów tkanin 
wełnianych wysoko i nisko 6/u 
sukienek, ubrań, spodni oraz 
artykułów sportowych. 

Dla najmłodszych H.D.D. pole-:a 
duży wybór zabawek. 

PAŃSTWOWY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ 

ODDZIAŁ DLA M. ŁODZI 

w Łodzi, Al. Kościuszki nr 57 

Ubezp iecza mieszkania od ognia i kradzieży z wła

maniem, szkód wodociągowych 'ora z odpowied zia l

ności cywilnej w życiu prywatnym. 

Składka roczna wynosi tyl ko 2 z ł od każdego tysiąca 

sumy ubezpieczenia. 

Informacje udzielają i zawierają umowy przedsta

wiciele PZU, których przybyc ie można zażądać tele

fonicznie. 

telefon 455-10 wewn. 40 

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE 
ZIMECHA iNIZOWANEGO SPRZĘTU DOMOWEGO 

~ 
ELDDM 
:ii 

poleca szeroki asortyment zmechanizowanego 

sprzętu domowego: pralki, lodówki, maszyny 
do szycia, o r; kurza~ i: e, froterki, suszarki do 

włosów, maszynki do golenia, szczoteczki 
elektryczne do zębów oraz części zamienne 

do wyżej wymienionych artykulów. 

Adresy sklepów w lodzi: 

ul. PL Wolności 2 
ul. Lutomierska B 
ul. Piotrkowska 16 
ul. Piotrkowska 181 
ul. Armii Czerwonej 9/11 
ul. Gagarina bi. 105 
ul. Broniewskiego bi. 252a 
1.;I. Wojska Pobkiego 146 

Adresy zakicdów naprawczych w Lodzi: 

ul. Marvnars!<a 41 - lodówki 
ul. Rzg~wska 79 - maszyny do szycia 
ul. Główna 17 - sprzęt drobny i grzejny 
ul. Al. Politechni!<i 27 - pralnice, sprzęt gazowy 
ul. Bydgoska 25 - pralki oraz drobny sprz.ęt 
ul. Obr. Stalingradu 71 - pralki oraz sprzęt drobny 
ul. Zachodnia 22 - pralki oraz sprzęt drobny 
ul. Swierczewskiego ć3 - przezwaja i naprawia 

silniki elektryczne 



Cena 3 zł 
W REPERTUARZE: 

TEATR 7,15 

Mory Chose 
MÓJ P,RZYJACIEL HARVEY 

Kasper Stefanowicz 
TAKA NOC NIE POWTÓRZY SIĘ WIĘCEJ 

Maurice Hennequin 
KŁAMCZUCHA 

W przygotowaniu: 

Dregeły - Jurandot 
DOBRZE SKROJONY FRAK 

TEATR im. St. JARACZA 
W SALI TEATRU „ROZMAITOSCI" 
Łódź, ul. Moniuszki 4a 

Arthur Miller 
CZAROWNICE Z SALEM 

Bertolt Brecht 
KAUKASKIE KOŁO KREDOWE 

Eduard Albee 
KTO SIĘ BOI VIRGINII WOOLF? 

W przygotowaniu: 

Rolf Hochhuth 
NAMIESlNIK 

Adres teatru : 
Łódź, ul. T rougutto 1. 

Koso teatru czynna od godziny 10-tej do 13-tej 
i od 16-tej do 19,15-tel. 272-70. 

Biuro Organizacji Widowni, ulico Kilińskiego 45, 
tel. 315-33, przyjmuje zamówienia no bilety zbiorowe 
w godz. od a.oo do 16.00. Przedsprzedaż biletów 
normalnych w „Orbisie", ul. Piotrkowska 65, tel. 321-03. 
W poniedziałk i teatr nieczynny. 

Zakłady Typog raficzno zam. 99B-X·66 - 2000-Ell /5048 


