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modeli „estradowych” możliwości ogniska i aspekt metodyczny opracowania.
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O gnisko  ja k o  postać tu ry s ty k i ak tyw nej

Turystyka aktywna na terenach chronionych, ja k  i poza nimi charakteryzuje się w łaści-
wościam i ludycznymi, hedonistycznym i, eskapistycznym i, poznawczymi, zdrowotnym i, 
rekreacyjnym i. Turystyka związana je s t z taką aktywnością ruchową, która m a również na 
względzie zachow anie zastanej homeostazy, stanu względnej równowagi środow iska 
naturalnego, na terenie którego przebyw ają turyści.

U czestnicy tej formy, podobnie ja k  innych postaci turystyki, organizują często po okresie 
intensywnej aktywności ruchowej, ogniska dla rozrywki i zabaw y celem  uroczystego
1 tow arzyskiego zwieńczenia całodniowych lub wielodniowych wrażeń. D otyczy to m. in. 
zorganizow anych wypraw na polowanie, grzybobranie, wędkowanie oraz spływów 
kajakow ych, różnych form żeglugi, wędrówek row erow ych czy pieszych, a także turystyki 
kolonijnej, obozowej czy wczasów wypoczynkowych. W  owych ogniskach m ogą 
uczestniczyć przedstaw iciele niemalże w szystkich grup wiekowych -  dzieci, m łodzież 
i dorośli. O rganizow ane też są  one dla odpow iednich grup wiekowych.

T ypy ogn isk  tu rystycznych

O gniska m ogą być organizowane z czterech powodów.
-  Pierw szy powód ma charakter ściśle utylitarny. R ozpala się ognisko, traktując je  jako  

źródło ciepła podczas zimnej nocy. Umożliwia ono przygotowanie gorących napojów, 
gotowanych, pieczonych, smażonych czy wędzonych potraw. M oże też stanowić ostoję 
bezpieczeństw a przed zagrażającym i o rożnej porze roku zwierzętami lub też istotny element 
sygnalizacyjnych dla innych turystów bądź dla osób zm ierzających z  pomocą. Tego typu 
ognisko pełni istotną funkcję zw łaszcza w zakresie turystyki aktywnej na terenach trudno 
dostępnych, chronionych przed nadm ierną ingerencją cyw ilizacji, turystyki poniekąd 
kwalifikowanej. W ymaga ona dużych umiejętności sam ozachowawczych, stanowi w związ-
ku z tym sw oistą postać turystyki przygodowej o właściwościach traperskich.

Tego typu ognisko nie stanowi przedm iotu zainteresow ań niniejszej wypowiedzi, 
poniew aż autor koncentruje przede wszystkim  uwagę na odśw iętnych, uroczystych formach

1 Niniejszy artykuł został opracowany w ramach badań statutowych Ds.58 nt. Wartości i wzory kulturowe 11’ sporcie 
- badania komplementarne.



spotkań ogniskowych. Pierw szy typ traktuje jedyn ie ja k  pragm atyczne profanum  o właści-
wościach użytkowych, kolejne natom iast jak o  przejaw obiektywizującego się sacrum, 
zaw ieszającego na pew ien istotny czas codzienne lub mniej odświętne relacje m iędzy-
ludzkie.

-  Drugi typ ogniska ma charakter biesiady tow arzyskiej, związanej z  przygotow anym i na 
tę okazję rozm aitym i potrawam i i napojam i.

-  T rzeci typ ogniska posiada właściwości estrady, swoistej form y teatru am atorskiego na 
zielonej sali.

O statni typ ogniska stanowi formę m ieszaną  zaw ierającą jako  podstawę -  występy 
ogniskowe, a  po nich -  sw oistą postać kontynuacji -  spotkanie biesiadno-towarzyskie.

O gnisko  ja k o  p rze jaw  w ystępów  es tradow ych  n a  „zielonej sa li”

Spośród ostatnich trzech typów ogniska autor zw raca szczególną uwagę na ujęcie trzecie 
i czw arte związane z  występam i estradow ym i na zielonej sali, czyli w terenie.

Jeśli związane je s t ono z rozm aitymi występami np. pieśniam i indywidualnym i bądź 
grupowym i, to wtedy mamy do czynienia z form ą występów estradow ych w plenerze 
w środow isku naturalnym  -  tj. z  estradą na zielonej sali.

Scenografia

Podstaw ą scenograficzną owej formy występów estradow ych je s t naturalna przestrzeń 
plenerow a, odpowiadająca zamysłom estradowym  przy ognisku. O soby, które organizują 
dane przedsięw zięcie w ybierają najlepiej odpow iadające konkretnem u zam ierzeniu m iejsce 
i zagospodarow ują przystosow ują je  do koncepcji uwzględniającej program  widowiska, 
liczbę osób w ystępujących jako  aktorzy estradow i oraz wielkość audytorium , czyli liczbę 
potencjalnych widzów. W tedy bierze się pod uwagę także wielkość paleniska i żywego 
ognia, odległość od zalesienia, m ateriałów  łatw opalnych -  ze względu na kw estię bezpie-
czeństwa.

M iejscem  centralnym w scenografii estrady na zielonej sali jest z -  pow odów  oczy-
wistych -  ognisko. W okół niego m ają m iejsce występy estradow e oraz inne zdarzenia 
(np. towarzyskiej natury).

W ystępy  ogniskow e ja k o  fo rm a sz tuk i es trad o w e j o c h a ra k te rz e  a lea to ry czn y m

Struktura tego typu widow iska posiada charakter aieatoryczny. Jest niewątpliw ie form ą 
teatru, tj. sztuki estradowej o charakterze aleatorycznym.

Zaw iera typowe form y estradowe, takie jak  piosenki, popisy instrum entalne (na gitarze 
czy akordeonie), m onologi, skecze, tańce, popisy spraw nościow o-gim nastyczne, quasi- 
gim nastyczne o charakterze cyrkowym, akrobatyczne, zręcznościow e, prestidigitatorskie, 
konkursy. W szystkie one są  podobnie ja k  na estradzie przeplatane słow em  wiążącym -  
sw oistego rodzaju konferansjerką. O soba, k tóra się tym zajm uje, wpływa w sposób istotny 
na charakter zdarzeń. Zarówno o n ą  ja k  i aktorzy w poszczególnych scenkach, sekw encjach 
czy popisach w prow adzają do występów przyjęte z góry elem enty przypadkow e. D otyczy to 
relacji m iędzy wykonawcam i, którzy m ogą z  założenia na zachow anie czy wypowiedzi 
innych reagow ać w sposób spontaniczny. Dopuszczalna jes t w związku z tym im prow izacja. 
Pew ną przypadkow ość działań wynikających i z im prow izacji, i spontanicznych reakcji 
widowni wkalkulow uje i wkom ponowuje się w strukturę spektaklu, wtedy gdy włącza się do 
zdarzeń scenicznych, takich ja k  rozliczne konkursy także osoby z  w idowni. Ich reakcje mogą 
być rozm aite, zaskakujące, rozbaw iające lub budzące niezadow olenie audytorium.

N a ognisku jako  formie esirady na zielonej sali, w plenerze wiosennym, letnim, 
jesiennym  czy zimowym pojaw iają się, więc w skazane wyżej elem enty stale i opracow ane 
tak, że nie przew idują istotnych dla wykonawców i odbiorców  jakichkolw iek zmian. O prócz



tego projektuje się zachow ania przypadkowe, spontaniczne zw łaszcza u w idzów  wciąg-
niętych w grę sceniczną. Dotyczy to zachow ań zarówno przy ognisku ja k  i na widowni. 
Projektuje się też im prow izacje wykonawców, wynikające z  potrzeby chwiii, dostosow ania 
się do reakcji, zachowań, okrzyków widzów.

Z tego względu występy ogniskowe m ają (podobnie ja k  odpow iednie formy teatralne, 
estradow e czy m uzyczne) właściwości ściśle aleatoryczne.

a) W ykonawcy ogniskowi

Aktorstwo ogniskowe w odróżnieniu od profesjonalnej sztuki estradow ej, ma charakter 
amatorski. Oparte je s t przeważnie na um iejętnościach osób, które chciałby wystąpić, lecz nie 
posiadają w tym zakresie żadnego przygotowania zawodowego. W ykonaw cy ogniskowi 
czerp ią w zory z  tego, co widzieli w teatrze, na estradzie, w kinie czy innych ogniskach. 
N aśladują zachow anie, sposób poruszania się na scenie, intonację, frazow anie, technikę 
śpiewania aktorów i piosenkarzy profesjonalnych. Czynią tak na podstaw ie tego. co utkwiło 
im w pamięci. Są to przeważnie nieudolne warsztatow o, uproszczone im itacje, jednakże 
wszyscy uczestnicy traktują je  jako  obow iązującą konwencję, nasyconą wyjątkowymi 
em ocjam i, stanow iącą podstawę do dobrej zabawy.

b) Scenografia

Scenografia zależy głównie od pomysłowości anim atorów  przedsięw zięcia. W ykorzy-
stu ją  oni przede wszystkim  warunki terenowe. Jedynym  elem entem  dekoracyjnym  
przeważnie je s t ognisko.

M ożna jednak , jeś li są  odpow iednie m ateriały (np. deski), stworzyć niemalże praw dziw ą 
scenę teatralną z prawdziwymi kulisami, służącymi do wejść i zejść z  estrady, do 
przebierania się. N otabene, funkcję kulis może spełniać naturalna osłona, k tó ią  stanowi -  
znajdująca się w stosownej odległości od ogniska -  roślinność.

M ożna też zorganizow ać ognisko w pobliżu piaszczystego usypiska czy urwiska i umie-
ścić na  nim lampki, świece, łuczywa. Stwarza to  frapującą strukturę scenograficzną, 
połączoną z naturalną g rą  św iateł w plenerze, stw orzoną przez różne źródła żywego ognia.

W  danym przypadku scenografia wiążę się ściśle z ośw ietleniem, którego podstawowym  
źródłem  je s t ognisko. M ożna też wprowadzić z  pow odzeniem  łuczywa, św iece i kaganki. 
Stosuje się także inne efekty św ietlne oparte na sprzęcie używanym w życiu obozowym. 
Dotyczy to m niejszych lub większych latarek, bądź reflektorów z m otocykla czy sam ochodu, 
które m ogą służyć do odczytywania tekstu w ciemnościach, do tworzenia świateł 
punktow ych tzw. spotów, do dynam izowania akcji za pom ocą stroboskopów .

c) D ekoracje, kostiumy, rekwizyty

Zarów no dekoracje, ja k  kostiumy i rekwizyty m ają przede wszystkim  charakter 
użytkowy. Ich estetyka posiada przeważnie wydźwięk drugorzędny. Liczy się głównie ich 
funkcjonalność. Inscenizatorzy ogniskowych występów estradowych posługują się naj-
prostszym i rozwiązaniam i. Do charakteryzacji i kostium ów używa się najczęściej rzeczy 
dostępnych na koloniach, obozach, wczasach, wyjazdach weekendowych, przywiezionych ze 
sobą części garderoby. Stosuje się często rozw iązania a ’rebour -  chłopcy i mężczyźni 
przebierają się w stroje przywiezione przez przedstaw icielki płci odm iennej, dziewczęta 
i panie zakładają  stroje męskie. U żyw a się leż prześcieradeł, koców, w ycina trzcinę. 
Rekwizytam i są  zwykle rozm aite zastane na m iejscu lub przywiezione przez uczestników 
sprzęty oraz znalezione w pobliżu żerdzie, gałęzie, kołki, pnie drzew.

d) Scenariusz, scenopis i relacje między sceną a w idow nią

W ystępy w ieczorne przy ognisku oparte są na scenariuszu w  postaci słowa pisanego lub 
-  co je s t spotykane częściej -  w postaci skonstruow anego w pamięci zapisu zdarzeń



scenicznych. Ów scenariusz przyjm uje przeważnie postać m ieszaną -  coś pośredniego 
m iędzy scenariuszem  a scenopisem , uwzględniającym  bardziej kolejność zm ian sekwencji 
estradow ych niż ich treść.

W  pewnych sytuacjach m oże zachodzić naw et zniesienie granicy między sceną a w i-
downią, poniew aż na widowni m ogą przez pewien czas zachodzić głów ne w ydarzenia 
sceniczne. O kreślone grupy kolonijne czy obozowe m ogą w ykonywać typow e piosenki 
ogniskowe, m ogą też zm agać się m iędzy sobą w konkursie o najlepiej w ykonana pieśń 
zespołową. Z  widowni dobiegają wypow iedzi kom entujące w ydarzenia sceniczne. Część 
osób z widowni -  w łączona do różnych konkursów  czy skeczy -  przeistacza się częstokroć 
w  aktorów. A ktorzy występujący w pierwszej części ogniskow ego spektaklu zasiadają 
podczas przerw y na widowni. Część widzów przechodzi na scenę i po przerw ie prezentuje 
kolejną część przedstaw ienia.

e) R eżyseria jako  przejaw  am atorskich wyobrażeń o inscenizacji

Tego typu występy charakteryzują się sw oistego rodzaju -  w pełni am atorską 
inscenizacją. N ie korzysta się w tym przypadku z  usług reżysera profesjonalisty.

Funkcję reżysera czy inscenizatora może natom iast pełnić w ychow aw ca na koloniach, 
instruktor na obozach, bądź tzw. „kaow iec”, czyli instruktor kulturalno-ośw iatow y na 
w czasach dla dorosłych. Najczęściej jednak  zw łaszcza w przypadku przedstaw ień 
ogniskow ych dla m łodzieży i dla dorosłych, mamy do czynienia z reżyserią czy inscenizacją 
zbiorową. W  reżyserii zbiorowej przyjm uje się zwykle dw a rozwiązania.

a) pierw sze polega na rów noupraw nionych sugestiach inscenizacyjnych, kiedy każdy 
z  uczestników m a prawo sugerować i realizow ać własne koncepcje sceniczne. G rozi to 
jednak  anarchią.

b) druga koncepcja przyjm uje istnienie lidera, który porządkuje i w prow adza lad 
w procesie twórczym, wybiera bądź odrzuca w sposób niedem okratyczny przedstaw iane 
przez innych pom ysły reżyserskie.

N aw iasem  m ówiąc w teatrze profesjonalnym  rzadko stosuje się koncepcję reżysera 
zbiorow ego. Niem niej jednak  to się zdarza, ja k  np. w popularnym  i cenionym  na scenach 
warszaw skich Teatrze M ontownia.

N otabene rozróżnienie między pojęciam i inscenizacji i reżyserii je s t zagadnieniem  
rozstrzygniętym  z punktu widzenia teorii teatru. Istnieją w tym w zględzie dwa główne 
stanowiska.

a) z  jednej strony tw ierdzi się, że są to pojęcia tożsame.
b) z drugiej natom iast rozróżnia się je , tw ierdząc, że inscenizacja jest zabiegiem  

poprzedzającym  reżyserię. D otyczy przystosow ania tekstu literackiego: poezji, prozy, 
dram atu, tekstów  kabaretowych, piosenek oraz choreografii baletowej czy pantom im icznej 
do potrzeb sceny. N astępnie zaś, to, co nadaje się do w prow adzenia na scenę, tj. od-
pow iednio opracow any m ateriał, czy scenariusz przedstaw ienia, reżyseruje się w trakcie 
prób przed prem ierą i koryguje przed kolejnym i spektaklam i.

P o stac i ogniskow ych zd arzeń  scenicznych na  „zielonej sa li”

Scenariusz m oże uwzględniać następujące formy zdarzeń scenicznych na zielonej sali:
1. W ieczór pieśni -  rozm aitych pieśni obozowych lub pieśni bardziej jednorodnych -

np. żeglarskich czy jeździeckich  (westernowych lub ułańskich).
2. W ieczór w postaci festiwalu piosenki, w któiym  b io tą  udział zgłoszeni koloniści,

obozow icze czy w czasow icze (koniecznie z nagrodami).
3. W ieczór kabaretow y złożony z tekstów satyrycznych, hum orystycznych skeczów.

przeplatanych dowcipam i czy nostalgicznymi piosenkam i.



4. W ieczór teatralny oparty na własnej obozowej twórczości dram aturgicznej lub na 
przewrotnej i dowcipnej parafrazie klasycznych dramatów, wywodzących się z czasów 
antycznych bądź elżbietańskich, ja k  np. popularna ostatnio na ogniskach skrócona i pełna 
hum oru w ersja szekspirowskiego Hamleta.

5. W ieczór teatru tańca -  nawiązujący np. do tańców latynoam erykańskich, tańców 
ludowych różnych krajów czy parodii baletu klasycznego bądź współczesnego.

6. W ieczór poezji recytowanej lub śpiewanej.
7. W ieczór z  okazji jak iejś rocznicy lub innego ważnego w ydarzenia o charakterze 

kulturowym, politycznym, narodowym  bądź środowiskowym.
8. W ieczór ogniskowy o charakterze mieszanym, zawierający różnorakie form y występów 

estradowych. Jest to najczęściej spotykany typ estrady ogniskowej zielonej sali.

E ste tyczno-w ychow aw cze funkcje  w ystępów  ogniskow ych

Przygotow anie estrady na zielonej sali spełnia istotne funkcje estetyczno-w ychowawcze 
związane z realizacją występów estradowych. Dotyczy' to opracowania koncepcji spektaklu, 
prób scenicznych oraz występów przed publicznością.
1. O pracow anie koncepcji widowiska wymaga pomysłowości i wytrwałości w poszu-

kiwaniu odpow iednich tekstów, śpiewników, opisów skeczy i konkursów. W ymaga 
aktywności poznawczej i inwencji twórczej. Przygotowujący występy ogniskowe 
zapoznają się z  estetyką występów estradowych, piosenkarskich, dram atycznych czy 
akrobatycznych. Poznają dzięki bezpośredniem u dośw iadczeniu zasady konstrukcji 
scenariusza i scenopisu -  partytury występów. W nikają dzięki praktyce, osobistem u 
aktywnem u uczestnictwu w zasady kreacji w idowiska teatralnego. Uczą się ja k  je  w fazie 
wstępnej przygotować.

2. Dzięki próbom  przed spektaklem  ogniskowym  poznają w sposób ograniczony i in-
tuicyjny specyfikę i trudności w arsztatu aktorskiego. Dotyczy to poruszania się po scenie, 
podaw ania kwestii, śpiewania, tańczenia, zwracania się do siebie i publiczności, 
korzystania z rekwizytów, kostium ów, dekoracji, światła, muzyki i innych rodzajów  
dźwięków oraz korzystania z uwag kolegów, instruktora czy wychowawcy, pełniącego 
w danym  m om encie funkcję reżysera.
R ealizacja tj. występy estradow e na zielonej sali w prow adzają w odśw iętny świat 

wydarzeń scenicznych, zintegrow anych z reakcjam i publiczności. Zwłaszcza dzieci i m ło-
dzież odczuw ają głęboko pierwsze dośw iadczenia w tworzeniu zalążków sztuki, przeżyć 
estetycznych o charakterze artystycznym. Poznają też ja k  oddziałuje i ja k  należy opanować 
tremę teatralną.

Przygotow anie wstępne, próby i realizacja występów ogniskowych stanow ią intuicyjną 
i zarazem  praktyczną form ę wprowadzania w św iat kultury teatralnej. Spełniają istotne 
w tym w zględzie funkcje wychowawczo-estetyczne. U czą też wrażliwości na piękno 
przyrody.

Z akończen ie

Praw idłow e przygotowanie ogniska wiąże się z  zabiegam i ekologicznym i, przyjaznym i 
naturze, zw iązanymi z  oczyszczaniem  lasu z łatwopalnych wysuszonych odpadów  leśnych, 
gałęzi, obum arłych, połam anych drzew itp. Powinno być usytuowane na odpow iednio 
przygotowanym  palenisku i w stosownej odległości od łatw opalnego poszycia leśnego, łąk 
i obszarów  leśnych. Ognisko należy tak zagasić, by nie stanowiło żadnego zagrożenia dla 
środow iska naturalnego.
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Bonfire performances in lhe perspective o f stage concept

Key words: active tourism, oleatoric stage concept, bonifrc performances
Partic ipants o f  active tourism  as well as any other kind o f  tourism  organise bonfires in 

order to finish an active day or even a  longer time experience in a celebrated and social way. 
It concerns hunting, mushroom ing party, fishing, canoeing, sailing, cycling, hiking, cam ping 
or family get-a-ways. The representatives o f  all age groups take part in the bonfires including 
children, youngsters and adults.

B onfire perform ances in the natural surroundings are connected w ith introducing the 
concept o f  the perform ance, rehearsals and live perform ances. It requires creativity and 
endurance in looking for songs, gags and com petitions. M oreover, a lot o f  im agination is 
needed. W hilst preparing the bonfire show, the perform ers are dealing with dram atic, 
acrobatic and singing perform ances. They get to know the scenario and the screenplay- 
constituent parts o f  the script o f  perform ance. They get involved in the creation o f  theatre 
perform ance.

Due to the rehearsals before the bonfire perform ance, the elem ents o f ac to rs’ 
craftsm anship are revealed. It concerns behaviour on stage, speaking abilities, dealing with 
sets, dancing, costumes, decoration, light, music, listening to friends’, teacher’s or 
instructor’s (functioning as director) remarks.

Perform ances in the open air have got special character o f  integration with the audience, 
actors and nature. Children and young people are particularly aware and sensitive to those 
experiences and they help them  to overcom e stage fright.

Preparation, rehearsal and perform ing o f  the bonfire show s are a practical form  of 
im plem enting the theatre culture into everyday life.


