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AutM ~LetnlcR P.-ar.ek' ' od pon.ad dwu 
dzleatu lat wlernlie toWarzyazy wszystkim 
watnym WYdarzenlom p0lltycznym I apo!ecz
nym, rejestruje w awoje1 tw6rczoścJ Istotne 
przemiany w tyC'IU Kra1u R•d Pasie drama
turga uzupełnia drugl r6wnoleg!y nurt Jego 
zalntereaowań - dziennikarstwo, obecnle 
prawie WYłacznle po4wleca sie publicystyce 
kulturalnej kierując czasopismem „T!eatr". 
Satyńskt Jest reprezentantem pokolenia, l<tó 

r ... 1>1oeratt• wys.nac.ała wojnc.. Uroddł llle 

w rok.u 192!0 w Smoleńsku. Zanim ~l 
pierwsze próby literackie, pracował w ubry 
ce, w kopalnl na budowle. Interesowała go 
równlet praca reporterska. w czasie wojny 
pracował jako redaktor gazety frontowej; 
dośwladczenla okupacyjne poałutyły mu p6t
nlej jako lntere1uj~cy materiał do ..:enariu
szy l tilm6w dokumentalnych o tematyce wo 
lennej. 

Deblut dramaturgiczny Salyńsldego J>rzypa 
da na rok 1M9. wtedy to teatr w Swterd!ow
sku wY•tawll Jego sztukę ,Droga najlep
szych". Prapremiery kolejnych sztuk odby
wały Idę Jut na 1cenach teatr6w moRJew
lklch. Do naJpopulamieJszych utwor&w Ba
lyńsklego Hllczy6 n.alety: „Nlebezpleeznego 
-.warąa.a", ,.Zapomnia:neSO p&"Z)'j-ackl.a", 
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„Chleb 1 r6te" . „Kamyezkl n.a dłoni", „Ma
ricf', ,,Dobo.szk«:", „Długo oczekiwanego" 
czy wreszcie „Letnie przecha<lzki", które pow 
stały w roku 19'73. 

Jakow Feldman, autor wydanej w Zwi~Jr:u 
Radzieckim monogra.fii o Salyń1k1m najcel
niej chyba 1precy~owal myśl pr.:ewodnlll je
go twórczości twierdząc lt: llaJbard.cte.1 tatot-
114 cechą dramatopisarza Sal11ńsklego jest .1•
go bezwzględna wiara w czl<>włeka. Sam 
twórca w jednej ze 1wolch wypowiedzi do
daje: Dramatopisarz powinien c!oamec czl<>
wleka wr" ze wsz11•tklmt zwlązan11mt z mm 
problemami 1tpoleczn11mł, crlowłelra swłą.ra
nego ze •wtatimi, w kt6r11m tyje, cseotmeka 
m114!qcego, soolc:iąc.go, oł•rJ»4ces10 ff prltlD
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Lektll?la drame~6w Salyfu•lde«o pocw.loe M 
uważyć, że obserwacje te czynione •li :s d.u
żą wnikliwośc111 ale I li ogromnym wy~
ciem potrzeb 9Ceny. Postacie z jego utworów 
nie s11 „papierowe". ZazwYczaj lr:ate im autor 
rozstrzygać problemy ważne l skomplikowa
ne, stawia sill lm o wiele wYłcze wYmaga
nla zawodowe I etyczne nit zwykłym lu
dziom. Nie zaw11Ze tet odnosz11 11Ukcesy. 

W „Letnich przechadzkach" pir6ba donlslo
łcl, kt6rej poddan~zoetał &lówny bohcter 
Borys Kullkow, jeilt ruczywlicle trudna. 
Przechodzi ten test doJrzałołcl czlowlelr:, kt6-
ry dopiero co zetkn11ł się z .,doroflłll rzeczy
wiatok!.11" I jej ogromnie zawiłymi dylema
tami. Czy wykate ®'ć hutu duch.a, aby oca 
Uł wta.m11 indywldualn~' C&y J)OIEWoli 
wchłon116 1111 prt:ez pMW9 6rodowt.u, :s kt6-
rym Mtkn11ł ~ pr:sypadekT W r.rituce pect.J11 
P71MUa. lrt6re ~ IObM laatd;r młod7 
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edowioell: doplco 1-tattu111C7 w1ame -"* 
wość. 

W prr.edltawieniu udzlal blar'ł: Iw- Ko
walska (Nadia), Mał1orsa&a Mrala (Lera), .... 
ta wotnlak (War-o.-a Ziewlna), Tadau1S Bart. 
kowlak CZ.,ulr:_,...), lersy Borek (PiatsQ
czew), C:aeaław Kordua (Olchowcew), Hilary 
Kurpanik (Zlewin), Bronisław Orlic. (Maria• 
gin), Roman Talareayk (Anttpow), Zb„Dlew 
Walerył (M~a), Adam Zycll (Bor79 Jtull.o 
kow). 

~le wyrełyMl'O'lra&a Muła .....,. 
a:sewaka, -DOlrałlll ~projekW-ł A.JMlnef 
lllarkowlcz, muzy'k11 elr:omponował Oftarcl 
Nowak, a choreografi11 oi>ra-ła 'llrft'e9łl 
Kujawa, 
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