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Event sportowy w procesie budowania społecznej tożsamości. 
Ujęcie teoretyczno-analityczne

Streszczenie

Celem rozważań jest analiza wpływu eventu sportowego na kształtowanie się 
społecznej tożsamości aktywnych jego uczestników, tj. biegaczy maratonów. Zasto-
sowana w artykule metoda komparatystyczna i porównawcza umożliwiły zbadanie 
czynników tworzących społeczną tożsamość, wśród których kluczową rolę odegrał 
motyw uczestnictwa i subkultura biegaczy maratonów. W części pierwszej artykułu 
wydobyto swoistość eventów sportowych, z podkreśleniem jej składników jakościo-
wych, bazujących na niezwykłym doświadczaniu i intensywności przeżyć. W części 
drugiej postawiono pytanie o kształtowanie się społecznej tożsamości jego uczest-
ników. W tym wypadku przedmiotem teoretycznego namysłu i analiz są motywy 
uczestnictwa w evencie sportowym, jakim jest maraton. Ich identyfikacja jest oka-
zją do prezentacji tego, co sprzyja cielesno-duchowej samorealizacji w uprawianiu 
biegów maratońskich. W kolejnych częściach artykułu analizie poddano subkulturę 
maratończyków oraz doświadczenie autentyczności przeżyć, które jest opisywane za 
pomocą kategorii flow. Artykuł ma charakter przeglądowo-badawczy.

Słowa kluczowe: event, maraton, motyw uczestnictwa, społeczna tożsamość, 
sport, subkultura.
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Wstęp

Z perspektywy nauk społecznych eventy sportowe są szczególnymi wydarzeniami, które 
odzwierciedlają za sprawą niezwykłych doznań o charakterze zbiorowym indywidualne sty-
le życia uczestników eventów, dostarczając im możliwości stabilizacji własnej tożsamości. 
Jedną z kluczowych przesłanek społecznych diagnoz, opisujących życie w społeczeństwie 
doznań (Erlebnisgesellschaft) jest dostrzeżenie przesunięcia procesów społecznych ku indy-
widualizacji, czemu towarzyszy zwiększenie elestyczności zachowań w sferze czasu wolne-
go. Kulturowe wzory i estetyczne formy wyrazu, które łączą eventy w jednolitą całość, przy-
bierają performatywny i ekspresyjno-symboliczny charakter. „Być obecnym, uczestniczenie 
w czymś”, „widzieć i być widzianym” staje się zachowaniem dominującym (Gebhardt i in. 
2000, s. 18). Pojawiające się w zurbanizowanej przestrzeni imprezy-widowiska sportowe, 
będące formami dramatycznej prezentacji nie tylko sportowych przeżyć, przyczyniają się 
do projekcji alternatywnych społecznych sposobów zachowań. Jako zbiorowe, temporal-
ne projekty (kompozycje) eventy sportowe służą uspołecznieniu tożsamości, pośrednicząc 
w kształtowaniu poczucia wspólnoty, rodzaju communitas, wyzwalającej najróżniejsze od-
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czucia i nastroje (Stampfli-Marzaroli 2000). Poszukiwanie nadzwyczajnych doznań oznacza 
w tym wypadku „życie podlegające estetycznemu rozstrzygnięciu” (Bolz 1998, s. 99). 

Uderzająca koncentracja eventów sportowych na obszarach miejskich niesie ze sobą 
przyśpieszenie ich „podboju” dla aktywności ruchowej i gier, co przyczynia się do zmian 
w świadomości społecznej i jakości życia ich aktywnych uczestników, którzy występują 
w roli aktorów zmagań sportowych. Okoliczności sportu dostarczają różnych możliwości 
kształtowania się poczucia przynależności grupowej. Wydarzenia sportowe w rodzaju ma-
ratonu, łącząc w sobie szczególną atmosferę z określoną subkulturą (maratończyków), do-
starczają jej członkom autentycznych niezwykłych przeżyć, będących sprawdzianem ich 
możliwości fizycznych i psychicznych. Wyznaczając miejsce spotkania w ramach subkul-
tury ultramaratończyków, stwarzają okazję do socjo-kulturowej refleksji nad elementami 
budującymi społeczną tożsamość uczestników eventów, wśród których motyw uczestnictwa 
tworzy jedną z istotnych teoretycznych kategorii wartych rozważenia. 

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę eventu sportowego w kształtowaniu 
społecznej tożsamości jego uczestników. Akcent postawiono na czynnych turystów sporto-
wych, którymi są w tym wypadku biegacze maratonów. Analiza czynników tworzących ich 
społeczną tożsamość zostaje odniesiona do jednego z najbardziej znaczących fenomenów 
społecznych naszych czasów, czyli biegów długodystansowych. Przedmiotem teoretyczne-
go namysłu i analiz w artykule są składowe elementy tożsamości społecznej, przyczynia-
jące się do jej pogłębienia, takie jak motywy uczestnictwa, subkultura oraz doświadczanie 
autentyczności. Obok zidentyfikowania i określenia ważniejszych motywów uczestnictwa 
w maratonie, charakterystyki swoistej subkultury, jaką tworzą maratończycy, pojawi się od-
wołanie do jeszcze innego składnika kształtowania i pogłębiania społecznej świadomości, 
jakim jest egzystencjalne doświadczanie autentyczności. 

O swoistości eventów sportowych 

Event sportowy, jako wydarzenie niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju, w którym 
przeżycie sportowe stoi na pierwszym planie i jest centralnym elementem integrującym jego 
uczestników, przedstawia przebieg kumulujących się zjawisk o charakterze nie tylko spor-
towym, ale także zarazem kulturalnym, gospodarczym i społeczno-politycznym. W swych 
rozlicznych pojęciowych konotacjach, powszechności i popularności występowania, eventy 
sportowe ze względu na swe rozmiary i oprawę medialną, wykorzystującą zaawansowane 
techniki multimedialne, przyjmują trzy główne rodzaje: imprezy specjalnej (special event), 
wydarzenia symbolicznego i mega-eventu (Jafari 2000). Zazwyczaj eventy kojarzone są 
z niezwyczajną atmosferą (nastrojem), odczuciem niepowtarzalności i swoistości w swo-
im rodzaju, autentycznością, określoną symboliką, tworzeniem poczucia przynależności 
(Wochnowski 1996). Jako wydarzenia będące rezerwuarem zasad, reguł i wartości dają wy-
raz indywidualnie wybranemu i estetycznie zorganizowanemu stylowi życia. Jednocześnie 
ofiarują możliwość stabilizacji i kształtowania własnej tożsamości, wobec zaistniałych 
w ich obrębie praktyk przeżywania określonego stylu życia. Poprzez swą atmosferę i nastrój 
wyrażają poczucie bycia razem z innymi uczestnikami widowiska. 
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O jakości eventów świadczy profesjonalizm organizacyjny i medialna oprawa oraz wiel-
kość, umiędzynarodowienie, udział gwiazd i ważnych osobistości (Getz, Cheyne 1997). Na 
ich sukces mają wpływ takie czynniki, jak: wyjątkowość (Einzigartigkeit) wydarzenia, powią-
zanego z niezwykłymi doświadczeniami uczestników, które mają miejsce w określonym cza-
sie i miejscu; epizodyczność (Episodenhaftigkeit) przebiegu eventu, który musi odznaczać się 
od początku wzrastającym napięciem i dramaturgią; wspólnotowość (Gemeinschaftlichkeit), 
która objawia się zbiorowymi reakcjami uczestników, jak: skandowaniem kibiców, śpiewa-
mi, meksykańską falą, okrzykami, gwizdami itp. (Schulze 2003). H. Opaschowski wymienia 
następujące czynniki sukcesu eventu: wyobrażenie (Imagination), które bez scenerii i drama-
turgii nie może się obejść; atrakcyjność (Attraktion), tworząca poczucie wyjątkowości i nie-
zwykłości wydarzenia, wprowadzająca element zaskoczenia i nieprzewidywalności; perfek-
cjonizm (Perfektion), który jest perfekcją w każdym detalu, w myśl zasady „zerowego błędu” 
(Menz 2014, s. 247). Udany event niesie ze sobą pozytywne skojarzenia wśród jego biernych 
i aktywnych uczestników. Ważną przesłanką udanego eventu jest jego kreatywność, oznacza-
jąca wychodzenie naprzeciw indywidualnym potrzebom uczestników.

Event sportowy, jako wydarzenie, którego komercyjne wykorzystanie rozpoczęło się na 
dobrą sprawę w ostatnich dwóch dekadach XX wieku, jest dzisiaj w centrum uwagi spe-
ców od marketingu sportowego, podlegając rytuałom i zasadom określonej dyscypliny 
sportowej. Po dziś dzień najsilniej oddziałującymi i najszerzej nagłaśnianymi medialnie są 
wielkie imprezy sportowe. To one gromadzą w jednym miejscu największą liczbę widzów. 
Zazwyczaj przybierają postać mega-eventów, eventów specjalnych albo Hallmark-eventów. 
Zainteresowanie eventami sportowymi LAczy się przede wszystkim z piłką nożną, sportami 
motorowymi oraz imprezami lekkoatletycznymi. Na dalszym miejscu plasuje się kolarstwo, 
boks i tenis. Badania nad odziaływaniem eventów sportowych na turystyczne destynacje są 
dzisiaj niezbędnym składnikiem budowania pozytywnego wizerunku destynacji i wzmac-
niania ich atrakcyjności. Stąd też eventy sportowe dzięki swym ekonomiczno-marketingo-
wym efektom wpływają długoterminowo na rozwój turystyki (Albers 2004). W wymiarze 
społeczno-kulturowym przyczyniają się do wzmocnienia tożsamości społecznej i kulturo-
wej. Także ze względu na mieszkańców miejsca docelowego eventu, zwłaszcza w przypad-
ku dużych imprez sportowych, następuje wzmocnienie poczucia przynależności i tożsamo-
ści lokalnej, regionalnej i narodowej. Następuje rozwój społecznych i kulturalnych tradycji. 
Imprezy sportowe są w tym wypadku postrzegane jako ważne kulturowe zasoby i możliwo-
ści, które mogą zaspokoić podstawowe potrzeby ludności przyjmującej turystów, zwłaszcza 
te odnoszące się do budowania indywidualnych i zbiorowych tożsamości. Zazwyczaj stwa-
rzają one czasowo i przestrzennie ukierunkowane, osobowe, interpersonalne i kulturowe 
warunki ramowe, wewnątrz których zostaje uformowane i wzmocnione poczucie wspólnoty 
(Heinemann 1995; Horn, Zemann 2002). Negatywne skutki odnoszą się do zachowań za-
równo na arenie zmagań sportowych, jak i poza nią, kiedy to ekscesy np. pseudokibiców 
piłkarskich przestają mieć cokolwiek wspólnego z tolerancją i szacunkiem dla społecznego 
i kulturowego pluralizmu. Do negatywnych zjawisk towarzyszących dużej imprezie sporto-
wej należy wzrastająca militaryzacja przestrzeni publicznej, co przyczynia się do obniżenia 
jakości życia mieszkańców. Tego rodzaju działania służb porządkowych zazwyczaj są zwią-
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zane z zastosowaniem środków technicznych, służących ochronie budynków, publicznych 
środków transportu, granic wewnątrz obszarów miejskich itp.

Społeczna tożsamość z perspektywy aktywnych uczestników eventów 
sportowych

Przedstawiciele klasycznych teorii tożsamości (Mead 1934; Goffman 1969) rozróżniając 
pomiędzy „osobową” i „społeczną tożsamość” argumentują zarazem, że zarówno osobowa 
tożsamość, która powstaje w obszarze wyznaczonym przez kulturę danej grupy i zbioro-
wości, jak też społeczna tożsamość, są rozwijane i formowane przez społeczne interakcje 
i oczekiwane role (Reinhold 2000). Tożsamość osobowa analizowana w psychologii i psy-
chologii społecznej, w których formułowane jest podstawowe pytanie „Kim ja jestem?”, 
zakłada unikalność jednostki ludzkiej. Badacz społeczny E. Erikson oznacza osobową toż-
samość jako „trwającą wewnętrzną identyczność własnego Ja” (Fuchs-Heinritz i in. 1994,  
s. 286). Erikson uważa, że tożsamość to poczucie, że jest się kimś szczególnym, a jedno-
cześnie zintegrowanym w obrębie społecznego układu odniesienia, w którym odgrywa się 
określoną rolę (Suska 2001).

Społeczna tożsamość odnosi się do ponadjednostkowej metryki osób o określonym sta-
tusie, członków określonej grupy kulturowej (Rucht 1995). Jest wyrazem społecznej przy-
należności i zostaje oznaczona jako „zbiorowe ja”. Istnieje wiele powodów, dla których 
społeczna tożsamość okazuje się dla jednostki ważna. Obok tego, że dostarcza jej poczucia 
przynależności, wartościowo ocenianego miejsca w społecznym otoczeniu i możliwości po-
łączenia się z innymi ludźmi, wzmacnia w jednostce samoświadomość i poczucie własnej 
wartości (Shipway, Jones 2008). Pytanie o społeczną tożsamość odnosi się do pełnionych 
tożsamościowych ról, oznaczających oczekiwane zachowanie, które wynika ze społecznej 
pozycji w sieci zależności społecznych stosunków. 

Erich Beyer określa szczególne znaczenie związków tożsamości i sportu w trzech punk-
tach. Po pierwsze, sport oferuje możliwości tworzenia różnych form tożsamości i ich potwier-
dzania. Są one zależne one od „quasi-eksperymentalnie” skonstruowanych warunków sportu, 
w których przebiega indywidualne doświadczenie sportowe. Po drugie, sport dostarcza jed-
nostkom możliwości wykazania się, zademonstrowania i uczynienia znaczącymi swych zalet 
i to w sposób nie powodujący zmian, mogących prowadzić do zagrożeń w obszarze społeczne-
go bytowania i stosunków władzy. Po trzecie, sport daje różnym grupom społecznym podsta-
wę dla wytworzenia zbiorowej (kolektywnej) tożsamości, wyrażającej się na wiele sposobów 
(Beyer 1992). Przez sport okazuje się możliwe doświadczanie równocześnie ambiwalentnych 
zjawisk, jak np. integracji i wykluczenia. Jednym z możliwych wyjaśnień dla społecznej po-
trzeby identyfikowania się z grupą w sporcie i przez sport, jest społeczne pragnienie sponta-
nicznych, bezrefleksyjnych światów doznań w kontrolowanych cywilizowanych społeczeń-
stwach (Maguire i in. 2002). Sport dostarcza ku temu rozlicznych możliwości.

Jak wcześniej powiedziano, wydarzenia sportowe charakteryzują się występowaniem 
niezwyczajnych, emocjonalnych przeżyć, które wytwarzają szczególną atmosferę i poczucie 
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wspólnoty, co jest niezbędną przesłanką dla osiągnięcia cenionej przez uczestników marato-
nu społecznej tożsamości. Składają się na nią procesy identyfikacji ze sportami biegowymi 
i subkulturą maratończyków. Do opisania procesu tworzenia się społecznej tożsamości w kon-
tekście zachowań sportowców − uczestników eventu sportowego − pomocne są kategorie: 
„uwyraźnienia” („salienz”) oraz „zaangażowania” („commitment”). Uwyraźnienie społecz-
nej tożsamości określa motywacyjne znaczenie tej ostatniej, przyczyniając się do tego, że 
osoba próbuje się utrzymać w społecznych kontekstach, w których widzi potwierdzenie swej 
dobrze ocenianej społecznej tożsamości, podejmując nierzadko duży wysiłek, aby uczynić 
zadość wymaganiom, które wyrastają z przyjętej roli (Shamir 1992). Osoby, u których nastę-
puje uwyraźnienie społecznej tożsamości oceniają nawzajem siebie bardziej pozytywnie. To  
prowadzi do podwyższenia poczucia własnej wartości, co z kolei wzmacnia dodatkowo spo-
łeczną tożsamość (Hogg i in. 1995). P. Callero (1985) twierdzi np., że osoby o uwyraźnio-
nej tożsamości społecznej częściej oddają krew, niż te, u których tożsamość społeczna jest 
mniej wyrazista. Druga z kategorii, oznaczająca zaangażowanie (commitment), jest prze-
słanką, aby poczuć związek ze społeczną tożsamością. Pojęcie to określa ogół motywów, 
emocji i nastawień za pomocą których uczestnik maratonu pozycjonuje siebie i swój status 
względem innych uczestników. Stryker (1987) wyróżnia dwa rodzaje zaangażowania − in-
terakcyjne i afektywne. To pierwsze odzwierciedla liczbę społecznych stosunków, które są 
powiązane ze społeczną tożsamością, natomiast afektywne zaangażowanie odnosi się do 
ich ważności. P. Burke i D. Reitzes (1991) rozpoznają dwa procesy, które podtrzymują spo-
łeczną tożsamość, tworząc dla niej bazę: nagrody i pozytywne oceny społecznej tożsamości 
przez znaczących Innych oraz społeczne powiązania z innymi. 

Przydatną w opisie i wyjaśnieniu procesu budowania społecznej tożsamości jest katego-
ria „serious lesure” (Stebbins 1982) określająca „(…) poważne spędzania czasu wolnego, 
które jest w stanie zapewnić uczestnikowi cenionej tożsamości społecznej” (Jones 2006, 
s. 57). Cechą tak rozumianych zajęć jest m.in. wytrwałość w przezwyciężaniu przeszkód 
i negatywnych odczuć, wymagająca wielkiego osobistego poświęcenia, a także niezwykłego 
zaangażowania w przygotowania i realizacji podjętego wyzwania (Shipway, Jones 2007). 
Czynnikami różnicującymi i zarazem wpływającymi na kształt i wzmocnienie tak rozumia-
nej społecznej tożsamości, są zarówno motywy uczestnictwa w określonej aktywności, np. 
sportowej, jak i subkultura różnicująca sposoby przeżywania aktywności, a także autentycz-
ność psychofizycznego doświadczenia.

Motywy uczestnictwa jako czynnik budowania społecznej tożsamości 
maratończyka1

Badania na temat motywacji maratończyków są prowadzone na Zachodzie już od prze-
szło trzydziestu lat. Jednym z uznanych narzędzi pomiaru motywacji, które stanowi zara-
zem pierwszy krok w badaniach nad różnorodnością motywów biegania, jest kwestionariusz 

1  Jednym z najbardziej profesjonalnych pod względem psychometrycznym i treściowym narzędzi badania motywów uczest-
nictwa w maratonach jest kwestionariusz znany jako The Motivations of Marathoners Scales (MoMS) skonstruowany na 
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MoMS (Dybała 2013). W tej części artykułu odnoszę się do motywów uczestnictwa w ma-
ratonach występujących w opracowaniu pt. Bedeutung der sozialen Identität für den Erfolg 
von Sportevents − Eine videografische Analyse der Einflussfaktoren im Marathon (Zeifang 
2010), w którym wybrane motywy uczestnictwa zostają powiązane z kształtowaniem się 
i wzmocnieniem społecznej tożsamości. Pierwszym z wyróżnionych przez autorów jest 
uznanie, notabene, należące do podstawowych ludzkich potrzeb. Biegacz maratoński może 
czerpać uznanie innych biegaczy, przyjaciół i znajomych, licznie zgromadzonych na trasie 
widzów, znaczących Innych, którzy wyposażają maratończyka w pozytywne cechy zaświad-
czające o ich nieprzeciętnym statusie społecznym. W tym przypadku pozytywne uznanie 
społecznej tożsamości przez znaczących Innych może prowadzić do wzrostu samooceny 
i do pozytywnych odczuć odnośnie do wybranej aktywności (Zeifang 2010). Innym z mo-
tywów jest poczucie własnej wartości, które wyraża to, jak jednostka sama siebie ocenia, 
przy czym wyższa wartość siebie skutkuje pozytywniejszą samooceną. Poczucie własnej 
wartości może być budowane zarówno przez odbiór pozytywnej oceny ze strony znaczą-
cych Innych, jak również wskutek doświadczania własnej skuteczności (Baumeister 1994). 
Jednym z bardziej efektywnych sposobów wykształcenia silnej wiary we własne możliwości 
jest osiągnięcie zamierzonego celu. Osiągnięcie celów osobistych, w przeciwieństwie do 
opisywanych motywów uznania i poczucia własnej wartości, jest wewnętrznym motywem. 
Inaczej niż w większości dyscyplin sportowych, podczas których cel jest dany zewnętrznie, 
w przypadku maratonu każdy może sam swój cel zdefiniować i odnieść satysfakcję z jego 
osiągnięcia, np. ukończenia maratonu, bez względu na zajęte w nim miejsce. Jednostki są 
zmotywowane do osiągnięcia celów, które są ważne dla ich społecznej tożsamości (Bandura 
1994). R. Horton i D. Mack (2000) pokazują, że wzrost wyrazistości tożsamość biegacza 
znacząco koreluje z najlepszym czasem uzyskanym w biegu maratońskim. Motyw współ-
zawodnictwa skupia się na rywalizacji z innymi biegaczami. Im więcej sukcesów w rywali-
zacji sportowej, tym pozytywniej jest oceniana tożsamość biegacza przez innych biegaczy. 
„Zmierzenie się” z innymi podczas rywalizacji może zostać zinterpretowane jako dążenie do 
optymalnej dystynkcji (optimal distinctiveness) wewnątrz grupy biegaczy (Brewer 1991). 
Optymalna dystynkcja oznacza relację napięcia między przynależnością do grupy a niepo-
wtarzalnością i indywidualizmem wewnątrz niej (Brewer 1991). Motyw zdrowia, obejmują-
cy jego wymiar fizyczny i psychiczny jako wyższej wartości, szczególnie silnie występuje 
w subkulturze biegaczy, których tożsamość implikuje określone sposoby zachowania w tej 
sferze (Lutz 1989). Motyw bycia razem wyraża potrzebę przynależności do grupy, co jest 
podstawową przesłanką, aby wykształcić cenną społecznie tożsamość (Burke 1980; Burke, 
Reitzes 1981). Maraton postrzegany jako miejsce, w którym spotyka się grupa przyjaciół 
uczestnicząca w rywalizacji sportowej, może zachęcić do podejmowania decyzji o ponow-
nym udziale w tego rodzaju spotkaniu. Bycie razem z podobnymi sobie i poczucie przyna-
leżności do grupy maratończyków przyczyniają się do ugruntowania tożsamości społecznej. 

Uniwersytecie w Utah. (Masters, Ogles, Jolton 1993, s. 134-143). W tej części artykułu opieram się na wyróżnionych przez 
Stoll i in. (2000) motywach uczestnictwa w maratonach, którzy zostali zainspirowani skalą MoMS. 
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Subkultura biegaczy

Subkulturę, jako identyfikującą się ze sobą zbiorowość, określają specyficzne wzorce, 
wartości, normy, postawy, rytuały i symbole. Proces socjalizacji w subkulturze biegaczy, 
w której zachodzi proces budowania tożsamości przebiega w czterech nastepujących po 
sobie fazach: 

1. Faza presocjalizacji – obejmuje przyswojenie przez jednostkę wiedzy o subkulturze, 
np. przez kontakty z rodzinną i przyjaciółmi, którzy do niej przynależą, uprawiając aktywnie 
sport, przez informacje medialne albo przez osobisty kontakt ze współuczestnikami sub-
kultury, zanim jeszcze dojdzie do bezpośredniego z nią kontaktu. W tej fazie są tworzone 
pierwsze wartości i nastawienia odnośnie do aktywności i przynależnej do niej tożsamości. 

2. Faza rekrutacji − wejście w subkulturę, które zależy od możliwości, motywacji i zain-
teresowań wstępującego. Rozstrzygające są tu najbliższe otoczenie, sytuacja życiowa i nie-
rzadko przypadek. 

3. Faza uspołecznienia – przejmowania sposobów zachowań, nastawienia i swoistego ję-
zyka porozumiewania się w obrębie subkultury. W tej fazie dochodzi do identyfikacji z sym-
bolami grupy, co prowadzi najczęściej do wzrostu zaangażowania w jej życie. 

4. Faza akceptacji – ma miejsce w następstwie aprobaty przez grupę zachowań jednostki, 
spełniającej normy i oczekiwania subkultury. W przeciwieństwie do pierszych trzech faz, 
które dotyczą konstrukcji tożsamości, w tej fazie chodzi o potwierdzenie tożsamości przez 
wzajemnie interakcje z członkami subkultury (Donnelly, Young 1988). 

Subkultura wywiera znaczący wpływ na swoich członków przez szczególne wartości, 
z którymi są powiązane nastawienia i normy (McPherson i in. 1989). W obszarze aktyw-
ności sportowej ważną rolę odgrywają symbole, pokazujące sposoby identyfikowania się 
zawodnika z określonym sportem, a tym samym wyrażania w określony sposób swej toż-
samości. I tak przykładowo udział w maratonie może symbolizować sportowy styl życia, 
zdyscyplinowanie i umotywowanie aktywnością sportową. Wytrwałość, zdolność osiąga-
nia wyznaczonych celów, niezależność, samodyscyplina i wytrzymałość są bardzo ważne 
jako wartości w subkulturze biegaczy (Lutz 1989). Także podkreślanie znaczenia zdrowego 
i świadomego odżywiania ma na celu zaznaczenie sprzeciwu wobec nieodpowiedzialnego, 
„niezdrowego“ stylu życia tych, co nie biegają, co też może przyczyniać się do podniesienia 
zdolności osiągnięcia (Lutz 1989). O jakościowym charakterze subkultury sportowej biega-
czy, podlegającej dynamicznym, społecznym przemianom (McPherson i in. 1989), świadczy 
aktualnie przykład maratonowego boomu, przekształcający biegi maratońskie w fenomen 
masowy i wytworzenie się nowej subkultury „ekstremalnych biegaczy“, przekraczających 
daleko granice długości klasycznego maratonu (Stoll i in. 2000).

Zazwyczaj status biegacza w subkulturze maratończyków jest definiowany przez uzy-
skane najlepsze czasy, liczbę odbytych maratonów i prestiż miejsc ich rozgrywania (Lutz 
1989; Shipway, Jones 2008). Te czynniki składają się na swoisty „kapitał subkulturowy“ 
(„subcultural capital“) maratończyka (Kane, Zink 2004). Przeżycia związane z uczestnic-
twem w różnych eventach zostają następnie przekazywane dalej w formie „story telling“ 
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(Donnelly, Young 1988; Shipway, Jones 2007). Niepoślednią rolę w prezentacji i przyswo-
jeniu wiedzy o subkulturze biegaczy odgrywają media sportowe. Specjalistyczne czasopi-
sma dla biegających i portale internetowe wszechstronnie informują o subkulturze biegaczy. 
Portale internetowe służą nie tylko wymianie informacji o żywieniu, wyposażeniu w akse-
soria i gadżety sportowe itp., lecz funkcjonują jako medium dostarczające wiedzy i stymu-
lujące udział w tego rodzaju eventach. 

Doświadczenie autentyczności

Uczestnictwo w biegu maratońskim, będące swego rodzaju „świętem maratończyków“, 
stwarza okazję do spotkań uwyraźniających osobowe tożsamości składające się na subkul-
turę biegaczy. Na maratonowej „scenie“ psycho-fizycznych doświadczeń dochodzi do po-
twierdzenia ich autentyczności, co pozostawia w świecie życia biegaczy ślady wykraczające 
nierzadko poza ową „scenę“. Kategoria „autentyczności” pełni kluczową rolę w opisie tak 
specyficznej sfery sportowych doświadczeń, jaką generuje bieg maratoński. Stan doświad-
czania autentyczności jest stanem pozostawania „wiernym samemu sobie“ (Wang 1999,  
s. 358), nie ograniczanym przez role odgrywane w innych obszarach życia. Maraton wyznacza 
ramy dla kontrolowanego ryzyka, w których przeżywanie cielesności idzie w parze z testowa-
niem wydolności psychofizycznych organizmu maratończyka. Poszukiwanie autentyczności 
doświadczenia związanego z tak ekstremalną aktywnością sportową, znajduje uzasadnienie 
w ambiwalentnym charakterze rzeczywistości społecznej, w której przewidywalność i rutyna 
dnia codziennego budują bariery stojące na drodze urzeczywistnienia autentycznego życia. 
Bieg maratoński, przesuwając coraz dalej granice wydolności psychofizycznej biegacza, spra-
wia że aprecjacja ciała i pogłębianie doświadczeń z własną cielesnością skutkują wzmocnie-
niem tożsamości (Lutz 1989). Pokonywanie trudów i przezwyciężanie bólu działa dowarto-
ściowująco, szczególnie wtedy, gdy daje świadectwo siły i niezłomności charakteru.

Ważnego przyczynku dla zrozumienia autentycznych doświadczeń biegaczy może do-
starczyć koncept flow rozwijany przez Csikszentmihalyi`ego (1992, s. 74-97), opisujący 
stan jedności ciała i ducha, „bycia w harmonii“ ze światem. Stan ten oznacza pełną koncen-
trację na wykonywanych czynnościach i skupienie uwagi na bodźcach je stymulujących. 
Osiągnięciu stanu flow zwykle towarzyszy zmiana postrzegania czasu, zwiększone poczucie 
kontroli sytuacji prowadzące do osiągnięcia wewnętrznej równowagi, jasność myślenia i za-
niku niepewności. W stanie intensywnego, „głębokiego“ flow jednostka-sportowiec przeży-
wa chwile najwyższego szczęścia (Schack 2000). 

Podczas eventu sportowego mamy do czynienia nie tylko z odnajdywaniem autentycznych 
doświadczeń z samym sobą (autentyczność intrapersonalna), lecz także z poszukiwaniem au-
tentycznego bycia razem z innymi (autentyczność interpersonalna) (Wang 1999). Choć wydaje 
się czymś oczywistym, że za jakość sportowych doświadczeń odpowiada ten, kto bezpośred-
nio ich doznaje, to nie znaczy, że w kwestii autentyczności doświadczenia liczy się jedynie 
subiektywny punkt widzenia, jakkolwiek kryterium pozwalające uznać dane zdarzenie czy 
przeżycie za autentyczne, taki punkt widzenia zakłada. Event sportowy przez założony sce-
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nariusz nadzwyczajnych wydarzeń z ich sportową dramaturgią sprzyja przełamywaniu obo-
wiązujących na co dzień społecznych ról i tworzenie nowych, wydobywających na światło 
dzienne autentyzm i spontaniczność międzyludzkich relacji. Tego rodzaju tworzenie się więzi 
międzyludzkich trafnie określa pojęcie „communitas“ (Turner 1969), wyrażające stan harmo-
nii, pozytywnych emocji, wspólnego przeżywania swego człowieczeństwa. 

Mówiąc o autentyczności przeżywania czegoś, mamy świadomość, że jest ono zależne 
od wielu czynników, np. otoczenia, które może rozpraszać i utrudniać odbiór przeżywanych 
treści, samego nastawienia sportowca itp. W wymiarze egzystencjalnym, zakładana jest tu 
procedura odnajdywania autentyczności w sposobie przeżywania treści rzeczywistości spor-
towej, jaka ujawnia się w doświadczeniu biegu maratońskiego i tego, co go poprzedza i tego 
co po nim następuje. W tym wypadku niebagatelną rolę odgrywa kapitał kulturowy, w jaki 
wyposażony jest sportowiec. Spostrzeganie otaczającej rzeczywistości, uwarunkowane ce-
chami indywidualnymi biegacza, stanem emocjonalnym, jego wiedzą, cechami otoczenia 
itp., ulega zmianie i dotyczy zarówno „strefy sceny” (przestrzeń sportowca), jak i „strefy 
kulis” (przestrzeń widza-kibica), co skądinąd skłania do pytania o znaczenie inscenizowa-
nego autentyzmu w świecie sportu. 

Podsumowanie 

Event sportowy tworzy przestrzeń dla budowania i pogłębiania społecznej tożsamości 
ocenianej jako wartość sama w sobie. W przypadku aktywnego uczestnictwa w aktywności 
sportowej niepoślednią rolę odgrywa habitus sportowca, jego kapitał kulturowy i społecz-
ny. Do cech charakterystycznych poważnych aktywności sportowych czasu wolnego, które  
dobrze oddaje pojęcie „serious lesure”, należy m.in. wytrwałość w dążeniu do samourzeczy-
wistnienia i sportowego spełnienia, budująca swoisty etos, który dla członków subkultury 
maratończyków jest tak znaczący. Dzisiejszy sportowiec-maratończyk, dokonując autono-
micznego wyboru własnego stylu życia, realizuje ponowoczesny imperatyw indywiduali-
styczny, jednocześnie aktywnie poszukuje możliwości kolektywnego wymiaru stylu życia, 
sportowego bycia razem w subkulturze, z którą się identyfikuje.

Świat maratończyków nie jest dostępny dla każdego, albowiem przebywanie w nim zwią-
zane jest z wykazaniem się nieprzeciętną lojalnością wobec wybranej dyscypliny sportu, co 
wymaga silnej woli i hartu ducha. Przebywanie w tak swoistym sportowym mikroświecie 
oferuje człowiekowi w zamian pogłębienie osobowej tożsamości, umożliwiające autentyczne 
zakorzenienie się we wspólnocie innych pasjonatów biegania, a z drugiej strony szerokie spo-
łeczne uznanie, zwłaszcza u tych, którzy nie tracą nadziei, że może kiedyś do nich dołączą. 
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Sport Event in the Process of Building the Social Identity. 
A Theoretical and Analytical Approach

Summary

An aim of considerations is to analyse the impact of a sport event on the forma-
tion of the social identity of its active participants, i.e. marathon race runners. The 
applied in the article comparative method enabled surveying the factors forming the 
social identity, among which the key role was played by the motive of participation 
and the subculture of marathon runners. In the first part of the article, the author gets 
an individual nature of sport events, with an emphasis of its qualitative components, 
based on an unusual experience and intensity of feelings. In the second part, he 
asked the question of formation of the social identity of its participants. In this case, 
the matter of theoretical consideration and analyses is the motives of participation 
in the sport event, i.e. marathon. Their identification is an occasion to present what 
is conducive to physical and spiritual self-realisation in pursuance of marathons. 
In the further parts of the article, the author analysed the subculture of marathon 
runners and the experience of authenticity of feelings which are described with the 
flow category. The article is of the overview and research nature.

Key words: event, marathon, motive of participation, social identity, sport, sub-
culture.
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Спортивное событие в процессе формирования социального 
тождества. Теоретико-аналитический подход

Резюме

Цель рассуждений – анализ влияния спортивного события на формирова-
ние социального тождества его активных участников, т.е. марафонцев. Приме-
ненный в статье сопоставительный метод дал возможность изучить факторы, 
создающие социальное тождество, в числе которых основную роль сыграли 
мотив участия и субкультура марафонцев. В первой части статьи выявили 
специфику спортивных событий, подчеркнув ее качественные компоненты, 
основанные на необыкновенном опыте и интенсивности ощущений. Во вто-
рой части задали вопрос о формировании социального тождества участников.  
В этом случае предметом теоретических рассуждений и анализов были мо-
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тивы участия в спортивном событии, каким является марафон. Их выявление 
– способность представить то, что способствует телесно-духовной самореа-
лизации в занятии марафонами. В очередных частях статьи анализировали 
субкультуру марафонцев и опыт действительности ощущений, который опи-
сывают с помощью категории flow. Статья имеет обзорно-исследовательский 
характер.

Ключевые слова: событие, марафон, мотив участия, социальное тождество, 
спорт, субкультура.
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