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ЛУДОЛОГИЈАИ 
НАРАТОЛОГИЈА– 

ЛЕГЕНДАОСУKОБУ
Сажетак:Урадусудатипрегледианализанаратолошкогилу-
долошкогприступапроучавањувидео-игараиосвртнаоснивање
јошувекмладеобластистудијавидео-игара.Представљенасупо-
лазиштаобетеоријскеструје,проистеклеизистог–књижевно-
теоријскогкорпуса.Стањедисциплинеиакадемскетензијеуовом
пољууказалесуинаначинефункционисањастручнезаједнице,те
механизмењиховогдељењаилиусложњавањанаорганизационом
иметодолошкомплану.Лудолошкиприступ,којисводипроучава-
њевидео-игаранаописикласификацијуправилаимеханикеигре,
урадусеоцењујекаоредукционистички,алиикористанипримен-
љив за разумевање специфичности видео-игара. Закључује се да
лудологијатекзаједносанаратологијомидругимхуманистичким
дисциплинамачинизаокруженкорпусстудијавидео-игара.

Kључнеречи:видео-игре,наратологија,лудологија,хуманистич-
кенауке,методологија,механикаигре,наративувидео-играма

Интро:упознавањетериторије

Токомполавекаиграњавидео-игараусветуитри-четири
деценијењиховогактивногпроучавањаизразличитихтех-
ничких, технолошких, уметничких и хуманистичких пер-
спектива,игреитеоријскопромишљањеоњимапрошлису
дугпутодосвајањановихизражајнихиинтерактивнихоб-
лика(одтенискелоптеквадратногобликауPong-удопро-
тестнихокупљањахиљадаиграчаувиртуелнимсветовима
MMORPGигаракаоштојејеWorldofWarcraft).Популарна
култураипрактичносвивидовиуметностиисвакодневног
животаушлисуувидео-игренаформалном(симулације)и
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садржинскомнивоу(попутмотива,ликоваизаплетаШек-
спировихдрама1),аигресу,заузврат,прожелебројнесфере
уметности,науке(тренажнеиексперименталнесимулације
иучења),образовањаипословања(гејмификација).Онесу
посталенезаобилазандеофраншизаитрансмедијалногпри-
поведања(поп)културнихтекстова(нпр.Звезданиратови/
StarWars,Господарпрстенова/LordoftheRings,Матрикс/
Matrixитд.), доксудругеуметностиусвојилеодликеига-
ра,попуттачкегледањаизпрвоглица(нпр.филмHardcore
Henry,IlyaNaishuller,2015)илипоигравањанаративно-лу-
дичком конвенцијом бројних понављања секвенци приче
доуспешногилижељеногисхода(филмEdgeofTomorrow,
DougLiman,2014).

Играмовидео-игренасвимместимаиусвимприликама,на
најразличитијимврстамапреноснихистационарнихуређа-
ја.ПоречимаЧарлијаБрукера(CharlieBrooker)2видео-игре
супроменилесвет,алиидаљесепостављапитањекакоје
светреаговаонатепромене.Одморалнепанике,прекобор-
безапубликусадругиммедијима,доболестизависности;
технолошке трке запружањеубедљивијих, бржихиудоб-
нијихиграчкихискуставауразвојусофтвераихардвера,те
трагањазаоригиналнијимипривлачнијимнаративним/дра-
матуршким,ликовнимимузичкимрешењима–видео-игре
суангажовалепрактичареитеоретичаренебројенихобласти
наукеиуметности.Застварањеигаранеопходнојеангажо-
вањематематике,рачунарскенаукеиуметничкихграна,као
иекономије(физичкогсветаионихвиртуелних3),затимпо-
литике(укључујућиимарксистичкукритикукапитализмаи
његовихдруштвенихсимптомаипоследица)иправнихна-
ука(прописиувиртуелнимсветовимаизакониуфизичком
светуувезисавидео-играмазахтевајудубинскеанализеи
планове). Такође, психолошке, социолошке и антрополо-
шкестудијеспремносуприхватилебављењеодговарајућим
аспектимаигараињиховогиграња.Kултуролошкапроуча-
вањаигараактуелизоваласустудијеЈоханаХојзинге(Johan
Huizinga)Homoludens(1938)иРожеаKајоа(RogerCaillois)
Игреиљуди(Lesjeuxetleshommes,lemasqueetlevertige,
1959),којеуспешноуклапајуновуформуигараупотврђене
одликеизапажањаоиграмаињиховојфункцији.Теорети-
чаримедија,попутЛеваМановича(LevManovich)уврстили
сувидео-игреупроучавањановомедијскихоблика,каошто

1 Видети:Mitrović,B.(2017)Šekspirivideoigre,u:Šekspiritransmedijal-
nost,ur.Daković,N.,Medenica,I.iRadulović,K.(2017)Beograd:FDU.

2 ФилмHowVideogamesChangedtheWorld,CharlieBrooker,2013.
3 Видети:Castronova,E.(2005)SyntheticWorlds:TheBusinessandCulture
ofOnlineGames,ChicagoandLondon:UniversityOfChicagoPress.
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сусеитеориједрамскихуметности,посебноперформанса
показалекаоприроданоквирзаописивањеовогфеномена.

Поред ентузијазма теоретичара који потичу из бројних
области науке и инклузивности коју су постојећи теориј-
ски корпуси разних дисциплина показали у проучавању
видео-игара(укључујућиинегативно-критичкустрану),на
прагу21.века јавиласе тенденцијаоснивањапосебнеху-
манистичкедисциплинепосвећенеискључивопроучавању
видео-игара.Овакваиницијативанужно језахтеваладасе
нађуразлози,односноодликевидео-игаракојеихиздвајају
одпостојећихпредметапроучавањакаоинедостацидавно
утемељенихтеоријско-методолошкихобразацаприсусрету
сановомстудијомслучаја.Идејајепокренутаизредовате-
оретичаракњижевности,прецизнијенаратолога,штоможда
инијечудноимајућиувидуотвореностзатумачењеинове
теоријскеоквире,тетеоријскуфлуидностнаратологије.

Имајућиувидунамоментежуструрасправууовојвирту-
елнојборби4зараћенихстрана,наликонојувидео-играма
намењенимвеликомбројукорисникаукојимаиграчиусва-
јајуодређенеулоге(MMORPG),поднасловиуовомтексту
именованисуулудичкомдуху,симболичкипредстављајући
елементеједнеигре.

ЛудологијакаоPvP5мисијаосвајања
аутономненаучнетериторије

Једанодпочетнихкоракаузаснивањустудијавидео-игара
била је одбрана докторске дисертације Еспена Орсета
(EspenAarseth)уобластитеоријекњижевности.Дисертаци-
јајеобјављенакаокњига1997.годинеподназивомCybertext
– Perspectives on Ergodic Literature.Из угла теорије књи-
жевности, аутор анализира текстуалне праксе уMUD ви-
део-играмаиинтерактивнојфикцији,уводиконцептсајбер-
текстазаописмеханичкеорганизацијетекстаипрепознаје
специфичност(компјутерског,односнодигиталног)медија
каоинтегралнидеолитерарнеразмене.Централнафигура
концептасајбертекстајеконзументиликорисниктекста,ко-

4 ОвдесеимаувидуАристотеловопоимањевиртуелногкаопотенцијал-
ног,односноонтолошкекатегорије,којанијеодвојенаодреалног,већје
уњемусадржана,каоиБодријарово(Baudrillard)схватањевиртуелног
каоопсене,вештачкогилажног,видетиу:Ryan,M.L.(2015)Narrative
asVirtualReality2,RevisitingImmersionandInteractivityinLiteratureand
ElectronicMedia,Baltimor:TheJohnsHopkinsUniversityPress.

5 Player(s)versusplayer(s)–играч(и)противиграчапредстављаврстуме-
ђусобнеборбеилитакмичењаизмеђудваиграчаиливишењихусвету
игре.Оваврстаиграњаразликујесеодпоставкеукојојсеиграчбори
илитакмичипротивкомпјутерскигенерисанихнепријатеља.
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јиобављарадње–избореукретању(просторноминанивоу
значења)крозтекститимезаправостваратекст.Имајућиу
видураднаобликовањутекста,Орсеткористиодредницуиз
областифизике–ергодичност(одгрч.ergonиhodos–рад
истаза)6.Овастудијаотворилајепутзадоказивањедасеу
видео-играманачинпричањапричадотемерепромениода
илинаратологијаморадаотвориновапољапроучавањаили
дајеновонасталаформадотемерепосебнаиразличитада
вишенеприпадаобластипроучавањанаратологије.

Другупоменутуопцијуспремноједочекалагрупанарато-
логапопутЈаспераЈула(JasperJuul)иМаркуаЕскелинена
(MarkkuEskelinen)иистраживачизобластиинформационих
технологијаидигиталнихмедија–ГонзалоФраска(Gonzalo
Frasca),иначебившистудентзаговорнице„класичног”на-
ратолошкогприступаупроучавањувидео-игара,ЏенетМа-
ри(JanetMurrey).УправојеФраскаушаоуисторијумладог
пољастудијавидео-игаракаоауторкојијепрвиупотребио
терминлудологија(лат.ludos–игра)уконтекступроучава-
њавидео-игара1999.године.7Ауторнаводидваразличита
пољапроучавањакојасеприписујулудологији:уједномпо-
љулудологијаистудијеигарасусиноними,доксеудругом
значењу лудологија фокусира на проучавање видео-игара
засновано на структури и начину функционисања прави-
лаимеханикеигре,третирајућипричусамокаозаменљив
иличакнепотребанукрас.Фрасканаистомместуистичеда
односигара,механикеинаративанијесамодеоакадемске
дебате,већидизајнаигараодпочетакањиховогразвоја.8У
овимодређењимаупадљивоједатерминилудологијаисту-
дијеигаранеукључујуодреднице„видео”или„компјутер-
ске”игре,алисепрактичноподразумевадасебавеуправо
овимиграма.

Иакојетерминпочеоширедасекористиуоквирупроучава-
њавидео-игара,ауторствоустручнојлитературиприписује
сепсихологуМихаљуЧикзентмихаљију(MihalyCsikszent-
mihalyi), који је речупотребио1982. годинеучланкуDo
es BeingHumanMatter –On Some Interpretive Problems of
ComparativeLudology,анатемупоређењаигрекодљудии

6 Aarseth,E.(1997)Cybertext−PerspectivesonErgodicLiterature,Baltimor:
JohnsHopkinsUniversityPress,p.1.

7 Frasca,G.LudologyMeetsNarratology:Similitudeanddiferencesbetween
(video)gamesandnarrative,1999.3.June2020.http://www.ludology.org/
articles/ludology.htm.

8 Frasca,G.SimulationversusNarrative:IntroductiontoLudologyinVideo/
Game/Theory, ed.Wolf,M. andPerron,B. (2003),NewYork:Routledge,
pp.221–236.



267

БИЉАНА МИТРОВИЋ

животиња9,дабизатимтерминизобластиемипиријскенау-
кепрешаоухуманистичкесфере.

Што се тиче студија видео-игара као научне дисциплине,
2001. проглашена је првом годином ових проучавања, ка-
конаводиЕспенОрсетууводномтекступрвогбројаути-
цајног електронског часописаGame Studies,у некој врсти
манифестановенаучнеобласти:

„Овегодинеодржанајепрвамеђународнанаучнаконфе-
ренцијаовидео-играма,уKопенхагенуумарту,ауследи-
ћеихјошнеколико.Школска2001/2002.годинаможета-
кођебитипрваукојојћенауниверзитетимабитиотворени
редовнипрограмидипломскихстудијанакојимасепро-
учавајувидео-игре.Иовоможебитипрвипутдаћеака-
демсказаједницасхватитивидео-игреозбиљно,каопоље
проучавањакултуречијизначајнијезапотцењивање.”10

Мотивизадистанцирањеодпостојећихнаучнихдисципли-
на,посебнонаратологије,постајујаснијикадасеимауви-
дудајепоменутаконференција,ComputerGames&Digital
Textualitues, одржана на Универзитету у Kопенхагену, по-
кренула иницијативу за оснивање годишњих скупова ути-
цајне организацијеDigra (Digital Game Research Associa-
tion),приУниверзитетуТампере,уФинској,2003.године.
Тимејенајављенпочетакрадаспецијализованихстудијских
програманадвауниверзитета,чимесустудијевидео-игара
стеклеакадемскунезависност,какоуобластиистраживања
такоинаобразовномплану11.

Успостављањеноведисциплинезахтевалојепресвегаогра-
ђивањеодпостојећихобластихуманистике,што је заОр-
сета, ЈулаиЕскелинена,докторенаукаизобластинарато-
логије, значило одмак одњиховематичне катедре. (Анти)
наратолошкиаргументиовихаутораподржанисукакоте-
оријском заснованошћу такоињиховим академскимауто-
ритетом,употребљенимзапобијањепримененаратолошког
приступа.Тако је једанодчестонавођених антинаратоло-
шкихаргуменатаЈуловзакључаккојимелиминишевидео-
игре из поља наратологије: „У традиционалном смислу

9 PremaJuul,J.Thedefinitivehistoryofgamesandstories,ludologyandnar-
ratology,Ludology,24.February2004,8.June2020.https://www.jesperjuul.
net/ludologist/2004/02/22/the-definitive-history-of-games-and-stories-ludo-
logy-and-narratology/

10Aarseth,E.ComputerGameStudiesYearOne,GameStudies,volume1,is-
sue1,July2001,8.February2020,http://www.gamestudies.org/0101/edito-
rial.html

11Za detaljan prikaz početaka istraživanja video-igara videti: Mitrović, B.
(2020)Studijevideo-igara,Janusteorijeiprakse,ZbornikradovaFakulteta
dramskihumetnostibroj37,Beograd:FDU,str.59–72.
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речи, наратив представља серију фиксних догађаја. Игре
према дефиницији захтевају променљиве исходе и увек
представљају нефиксирану серију догађаја,што их одваја
однаратива”12.

По одбацивању старог, како су лудолози закључили, не-
функционалногнаратолошкогметода,требалојеизградити
инеговатиновутеоријско-методолошкуобласт,штоједоне-
лоисмиривање„академскихстрасти”,прекидсукобасана-
ратолозимаиокончањерасправе,којасе,поФраскинимре-
чима,заправоникаданијенидогодила13.Дизајн,правилаи
механикаигрепрепознатисукаоглавнипредметипроучава-
њановооткривенеилиновоосвојенесопственетериторије,
апаралелносатимучвршћенојелабавопримирјесанара-
толозимаиуспостављена„прекограничнасарадња”.Према
Орсетовимречима14,Фраскасеодмахпослеконференције
DAC 2001 оградио од сепаратистичке позиције лудолога,
кадасунапанелупосвећеномиграма,он,ЕскелинениЈул
„проглашениʼлудолозимаʼ,некомврстомновесектекојасе
бавитеоријомвидео-игара”.Kривацзаову,стварнуилика-
сније такопредстављену, забунуинеразумевање, односно
фабриковање(„непостојећеˮ)заваде,нађенјеутекстуХен-
ријаЏенкинса(HenryJenkins),којијеучествоваонаконфе-
ренцијиуБристолу–једномоддваскупакојасуодржанате,
застудијевидеоигарапрвегодине(2001).Орсетподвлачи
дајеЏенкинспрвикојијенагласиоипрогласиоантагони-
замлудологаинаратолога,истичућиЏенкинсоверечи:„на
недавно одржаној конференцији из области студија игара
претилаједаизбијекрвавазавадаизмеђусамозванихлудо-
лога,којижеледапребацетежиштепроучавањанамехани-
куиграњаигара,инаратолога,којижеледапроучавајуигре
заједносадругимнаративниммедијима”.15

Иако јекривицапребаченанатрећустрану (Џенкинс,као
теоретичар медија и комуникација, дисквалификован је у
контексту озбиљнијег разумевања међунаратолошких су-
коба),лудолозисувећупрвимгодинамасвојенезависно-
сти били свесни свог удела у креирањуфаме о сукобу са

12Juul,J.Aregamestellingstories?Abriefnoteongamesandnarratives,Game
Studiesvolume1,issue1,July2001,8.February2020,http://gamestudies.
org/0101/juul-gts/

13Видети:Frasca,G.Ludologists lovestories, too:notes fromadebate that
nevertookplace,in:LevelUp:DigitalGamesResearchConferenceProce-
edingsed.Copier,M.andRaessens,J.(2003)Utrecht:UtrechtUniversity,
pp.92–93.

14Aarseh,E.Ludologyin:TheRoutledgeCompaniontoVideoGameStudies
eds.Wolf,M.andPerron,B.(2014)NewYorkandLondon:Routledge.

15Jenkins(2001),нав.дело,стр.118премаисто.
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наратолозима. О овоме сведочи интензивно правдање из-
речених ставова, попут Фраске16 који ће објаснити кори-
шћењеизразаколонијализацијауранимтекстовимасвојих
колеганаследећиначин:,„Игренисуфилмникњижевност,
алисудосадаобеобластипокушалеколонизацијуибезсум-
њећепокушатипоново”,17докЕскелиненуистомбројуча-
сописаGameStudiesизноси: „акоикадасуигре,посебно
оне рачунарске, проучаване и теоријски промишљане, го-
тово су их без изузеткаколонијализовале студије књижев-
ности,позоришта, драмеифилма”18 (наглашавањеБ.М.).
ПомирљивиставнакрајуизносисамОрсетда„лудологија
ниједисциплина,данијечакнипарадигма,већреакцијана
лошеакадемскобављењетемоминеодрживупозицију(про-
учавањасамоизугланаратологије,прим.Б.М.),текритич-
киодговорнаестетскипроблемхибридаигреинаративаиз
деведесетихгодина20.века”19.

На установљеној територији, сада са мање тензије, орга-
низујусеновеактивности, такодаОрсеткаобудућетеме
бављења лудологије види лудохерменеутику, лудокритику
илудологијукаокритикуметодологијепроучавањавидео-
игара.Уистомтексту,ауторпозиванаборбузаинституци-
оналнуакадемскунезависност,одвојенуоддругихпоља,и
тражипосебнуметодологијузановуобласт.20

Наратолозису,затовреме,ималидругачијутачкугледања
на овај („непостојећиˮ) сукоб и на свој начинприхватили
изазовеновестудијеслучаја.

Сдругестранегранице:наратологијабрани
својутериторијуусавршавајућиновевештине

На другој страни линије раздвајања, ни класична нарато-
логија није олакопригрлилановиинтерактивнимедиј ко-
јипретендујенапричањеприча.KаоштоМери-ЛорРајан
(Marie-LaureRyan)примећује,постмодернаестетикајепра-
вацкојијеприхватиоинтерактивностзахваљујућирадовима
проучавалацахипертекстакаоштосуЏорџЛандов(George
Landow),ЏејБолтер(JayBolter),МајклЏојс(MichaelJoyce)
иСтјуартМоултроп(StuartMoulthrop).Онисууспојутео-
ријекњижевности,програмирања,базаподатакаиуметнич-
кихделадалидоприносразвојухипертекста,апрекоњега

16Frasca,G.Ludologistslovestories,too…,нав.дело,стp.92–93.
17Aarseth,E.ComputerGameStudiesYearOne…,нав.дело.
18Eskelinen,M.TheGamingSituation.GameStudies,volume1,issue1,July

2001,8.February2020,http://www.gamestudies.org/0101/eskelinen/
19Aarseth(2014)нав.дело,стp.188–189.
20Исто,стp.186.
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омогућили даља проучавања интерактивних наративних
облика,попутвидео-игара.Рајандаљепримећуједасуови
аутори:

„[...]продалихипертекстакадемскојзаједници–публици
којајегенералнонепријатељскирасположенапрематех-
нологији,алијетакођегенералноотвореназапостмодер-
нутеорију–промовишућисвојизумкаоиспуњењеидеја
најутицајнијихфранцускихтеоретичара,каоштосуБарт,
Дерида,Фуко,Kристева,Делез,ГатарииМихаилБахтин,
когасупрогласилисвојимпретходником.”21

Акосунаратолозиипресталидасеплашеинтерактивних
наративаиприхватилиихусвојеокриље,татериторијаје
садатребалодабудеодбрањенаодлудолошкихпретендена-
та.Напрвојлинијиодбране(илинапада,посматраносалу-
долошкестране)удебатиоприступувидео-играмаостале
суМери-ЛорРајаниЏенетМари,теумногимрасправама
присутниХенриЏенкинс,дисквалификованодстранелудо-
логакаотуђинусветутеоретичаракњижевности.Орсетова
изјаваувезисаовимслучајемпоказуједржањесамопрокла-
мованогфаворитаудебати,билодаисказимазациљзабаву
иинтригирањепубликеилијеизреченуискреномуверењу
уакадемскусупериорност.Маритимповодомпримећује:

„Орсетсежалионаблогуludonaut.orgдаимапотешкоћау
расправисанаратолозимајерњеговипротивнициобично
немајузнањаилиинтересовањаизобластинаратологије.
ʼKаошто је самЏенкинсистакаоуодговоруЕскелине-
ну[…],оннијенаратолог.Праваиронијадебателудолога
противнаратологајеутомештопрактичносвитакозвани
лудолозизаправопоседујуобразовањеизобластинарато-
логије.Закључакизведитесамиʼ.”22

Изузимајући на овај начин дисквалификованог Џенкинса,
нанаратолошкојстранидебатеостајуРајаниМари,мадасу
ињиховепозиције„компромитованеˮсарадњомсадругом
страном:РајанјеједнаодуредницачасописаGameStudies
идугогодишњаОрсетоваиЈуловасарадница,23докјеЏенет
МарибиламенторГонзалаФраскенамастерстудијама.

21Ryan,M.L.(2015),нав.дело,стp.187.
22Aarseth(2005)цитиранопрема:Murrey,J.TheLastWordonLudologyv
Narratology(2005),28June2013,3June2020,https://inventingthemedium.
com/2013/06/28/the-last-word-on-ludology-v-narratology-2005/.

23РазговорсаМери-ЛорРајанприликомњеногборавкауБеоградунакон-
ференцијиШекспиритрансмедијалност(Факултетдрамскихуметно-
сти,децембар2016),разговорводилаБиљанаМитровић.Такођевидети
Ryan,M.L.(2015),нав.дело,p.IX
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Мариједонелапионирсказапажањао„будућностинарати-
ваусајберпростору”,какогласиподнасловњенестудијеиз
1997.године.24Утојкњизиизносистав,којићекаснијебити
основаспорењасалудолозима–ауторкасматрадаТетрис,
којинемавербалнисадржај,поседујенаративнеидрамске
елементе.Уовојигри,каоиуживоту,сматраауторка,ве-
штинаиграњајеадаптивнопонашање–уместодасачувамо
направљенуконструкцију,циљједаонанестане,дабисмо
створилиместозановесадржаје,ауспехомсесматрапуки
останакуигри,наставакрада.Маридаљеистичедаоваигра
симболизујеживотуАмерицикрајемпрошлогвека,„стал-
но бомбардовање задацима који захтевају нашу пажњу и
захтевданекакоморамодасеуклопимоупретрпанераспо-
редеиочистимораднистосамодабисмостворилипростор
за следећи талас”.25Уместоопозиције којаискључује зна-
чајдругогелемента,Марипостављапитањештајепрво–
играилиприча?26

ПрвоиздањепоменутестудијеЏенетМариобјављенојепре
почеткалудолошко-наратолошкедебате,27остављајућипро-
стор лудолозима да критикују ауторкине тврдње, посебно
теоретизацију која укључује играчки доживљај имисаоне
процесетокомиграња–јерсвакитокмислииосећањајесте
наратив.Марије,сасвојестране,спремнодочекалалудоло-
шкепрогласеиодговориланањихунекојврстиакадемског
стоногтениса.Kоментаришућиуовомтекстувећпредста-
вљенеОрсетоветврдњеиз2004.године,Мариистичедасу
лудолозитикојисупрвипочелиагресивнукампањузасво-
јеинтересекадасупокушајепроучавалацахуманистичких
дисциплина да анализирају видео-игре назвали колонија-
листичкимупадимаулудолошкутериторију.28Оватврдња,
упадљива каодеоунакрснихоптужби запрекомернуупо-
требусилеиинвазијунатуђипосед,подржаваобострани
дискурсосвајања(туђе)територије.

24Murray,J.H. (1997)Hamleton theHolodeck:TheFutureofNarrative in
Cyberspace,NewYork,Simon&Schuster/FreePress.

25Исто,стp.144.
26Према: Ryan, M. L. (2006) Avatars of Story, Minneapolis, London:

UniversityofMinnesotaPress,p.192.
27Удругомиздању,објављеном2017.године,ауторкадонеклеревидира

својеставовеимајућиувидутехнолошкеиновацијекојесуседогодиле
за20година,протеклихиздмеђудваиздањакњиге,задржавајућисво-
је основне ставове наратолошког приступа. Видети:Murray, J. (2017)
HamletontheHolodeck:TheFutureofNarrativeinCyberspace,Updated
edition,TheMITPress.

28Murrey,J.TheLastWordonLudologyvNarratology,нав.дело.
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Осврћућисеуистомтекстунанаставакдискусијеоодређе-
њуТетриса,којисепоказаокаоомиљенастудијаслучајау
обатабора,Маризапажада,премалудолошком–формали-
стичкомтумачењу,оваиграпредстављаапстрактанобразац
правилаирадњикојеизводеиграчиидатајобразацнема
дубље значење. Лудолози тако сваку игру посматрају као
једнакоапстрактну,паиЛаруКрофт(LaraCroft)усеријалу
игараTombRaider лудолози виде само као објекат који је
укљученуправила,доксуизгледлика,његовидентитету
причикаоисамапричанебитни,јерсузаменљивиуоквиру
датихправила.29

Имајући у виду методологију и формални аспект лудоло-
шкогприступа,Мариистичедаселудолошкаперспектива
огледа у есенцијалистичком и формалистичком приступу,
збогкогасе„одбацујудругиаспектииграчкогискуства,као
штосуимерзија,одигравањедогађајаизстварногживота,
перформативнадимензијапроцесаиграња,искуствопобеде
и пораза”.30Ауторка закључује да лудолози, занемарујући
наративнеелементеигре,којипоседујуодређенисемантич-
кинабој,исводећиихсамонаапстрактнефункцијеигре,
губе из вида највећи део значења и садржаја игре. Лудо-
лошки есенцијализам у схватању игараМари назива иде-
ологијом, јер се игре, за разлику од других видова култу-
ре,премалудолошкимсхватањимамогутумачитисамокао
елементисопствене, апстрактнекласеправила,бездругог
контекста.Поред ове идеолошке црте,Мари препознаје и
заснивањелудолошкеформалистичкеметодологије,којасе
бавипрепознавањемформалниходликазаједничкихзасве
игре.Циљовеметодологијејестеанализаистварањеописа
заједничкихмоделазакласификацијуипоређењенаосно-
вуправила.Накрају,ауторказакључуједаоваиспитивања
требадабудупаралелнанаратолошкимстудијама.31

УодносунаМари,Рајанодржаванештодругачијиприступ
наратологијивидео-игараиполемицисалудолозимапишу-
ћисвојестудијеупоредоилипосле„сепаратистичког”про-
гласа.Ауторка преузима задатак даметодично, логичкии
позивајућисенаширокиспектарцитатаи теоријскихпо-
стулата, посебно упољунаратологије, побија једанпо је-
данлудолошкиаргументпротивнаратологијеалиидаре-
лативизујеобепочетнепозицијеиукажедасуовадвапоља
комплементарна.

29Aarseth,(2004)према:Murrey,исто.
30Murrey,исто.
31Исто.
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Мари-Лор Рајан је без сумње један од најкомпетентнијих
савременихпроучавалацадигиталненаратологијезахваљу-
јућиспојукњижевно-теоријскогипрограмерскогобразова-
њаиистраживачкогискуства.Њенедвестудије–Avatarsof
Story(2006)иNarrativeasVirtualReality(2001.идопуњено
издањеиз2015)–представљајузаокруженутеоретизацију
наратива у новомедијском и „аналогном” окружењу дана-
шњице,причемуједеоразматрањапосвећендискусијиса
лудолозима,затимпроналажењуновепарадигмеипотврди
постојећих наратолошких ставова када су у питању нове
студијеслучаја–новомедијскитекстови,укључујућииви-
део-игре.

Уобе студије, у коментаруналудолошке тврдње, ауторка
ангажујесвеобухватанкорпустеоријанаратива–одАристо-
теладоПринса(GeraldPrince),Женета(GeradGenette),Чет-
мена(SeymourChatman),Абота(H.PorterAbbott),тепрозна
делаодевропскогсредњовековљадовидеоистонихигара
(нпр.DungeonsandDragonsисеријалMaxPayne).Заразли-
куодпамфлетских,краткихизјава,готовопаролакојимасе
изражавајулудолози,рачунајући,измеђуосталог,нашоки
логичкеитеоријскеинтриге,Рајанпишедетаљна,обимна
разматрања,којаангажујустрпљењеиерудицијучиталаца.

УкњизиAvatarsofStory,Рајандетаљноанализираидоводи
упитање, не без задовољстваи лудичкогпоигравања, лу-
долошкеаргументезанапуштање(класичне)наратологије,
као што су: одсуство наратора; могућност промене редо-
следадогађаја,односнонефиксиранследепизодауиграма;
постојање епизоде које представљају симулације (док су
наративирепрезентације),оспоравајућивећинуовихаргу-
мената.Значајно јепоменутиауторкина запажањао слич-
ностимаиразликамаигараи(уметничког)текста:правила
игарасуконститутивнипринципикојидефинишуигру,док
суправилаукњижевностиописизаједничкихособинатек-
стоваразличитихаутора;таправиламеђутимнисуограни-
чавајућа(осимунекимавангарднимправцима).Докуигри
правиламорајустриктнодасепоштујудабисеиграодржа-
ла, у књижевности, захваљујући рускомформализму, који
јепописаокњижевненорме,одступањеодправиласматра
се важним креативним доприносом; читалац учи правила
(којајеписацуспоставио)докчита,аиграчморадаихзна
унапред,дабиигру„прочитао”,односно–играо.32

На крају, за сагледавањеметодолошке позиције и интере-
совањааутора, треба сеосврнутииналудолошкеставове
које Рајан сматра најпроблематичнијима. То су потпуно

32Ryan,M.L.(2015),нав.дело,стp.122–123.
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одбацивање улоге наратива („приче су самонезанимљиви
украси или омоти за игре; проучавање или наглашавање
тихрекламнихалаткисамо је губљењевременаиенерги-
је”33)иметодолошкиредукционизам(премаРајан,лудолози
сматрају да су као основа за проучавање видео-игара до-
вољнесоциолошкестудијеХојзингеиKајоа,адабипроу-
чавањенаративаскренулопажњусасуштинскихиважних
елемената,каоштојеиграњеигре–gameplay34).

Kоначно, Рајан и сама задржава средњу позицију између
наратологије и лудологије спрам одређења видео-игара,
сматрајућиданекеигреимајунаративнидизајн,адругега
немају35–ставкојисеунеколикоразликујеуодносунана-
ратолошко „читање” Тетриса ЏенетМари. На руку овом
ставу смиривања тензија иде и, како ауторка истиче, опа-
дањеутицајатекстуалнихтеоријакњижевностикаоштоје
нови критицизам и деконструкција, који текст сматрају и
игромзнакова.Захваљујућиовимтенденцијама,поново је
прихватљивоговоритиосадржају,мимези,референтности,
емотивномодносупремафикционалнимликовимаиимер-
зијиусветовеприча.Наовајначин,истичеауторка,расте
снага когнитивногприступакњижевности, којинудинове
увидеументалнаискустваиимерзије.36Овимнесамодаје
санаратолошкестранепокренутманеварзаобилажењада-
љихсукоба,већјескренутапажњанановиприступ–ког-
нитивнунаратологијуифокуспребаченнафеноменсветова
прича,пољекојеомогућавасарадњусукобљенихстранаи
заједничкапроучавањабезмеђусобнихпобијања.

Kооперативниквест37накрајуигреи
разочарењеобожавалацаинавијача

Kако је борба за освајање академских позиција утихну-
ла, односно када је лудологија добила тражену научно-
истраживачкуиуниверзитетскупозицију,двестранеусу-
кобупочелесу,илипренаставиле,сарадњу.Добарпример
за то је закљчни текст расправе који је објавилаМари на
својојвеб-страници:TheLastWordonLudologyandNarra-
tology382005.године,пропраћенотвореносамоироничними

33Eskelinen(2001),према:RyanM.L.(2006),нав.дело,стp.183.
34Ryan(2006),нав.дело,стp.184
35Исто.
36Ryan,M.L.(2015)нав.дело,pp.IX-X
37Kвест,енгл.questјезадатаккојииграчилигрупаиграчатребадаобавиу

игридабидобиланаграду,најчешћизадацисусавладавањеилиодбрана
некогаилинечегаисакупљањеодређенихпредмета.

38Murrey,J.TheLastWordonLudologyvNarratology,нав.дело.
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метакритичкимшаљивимформама,попутплакатазабокс-
мечизмеђуЏенетМарииЕспенаОрсета, који се одржао
у виду отворене дискусије на конференцији организације
Digra2005.године,каоиприложеномаутосатиричномпре-
зентацијомкојајепратиладискусију.39

Треба нагласити и да, са лудолошке стране, Јул у својој
књизи објављеној у првим годинама лудолошког делова-
ња:Half-Real: VideoGames between Real Rules and Fictio-
nalWorlds(2005),дајеприликузакоегзистенцијунаратива
иправила.ОсврћућисенатврдњукојуKајоаизносидасу
правилаификцијанеспојиви,Јулзакључуједајезапажање
нетачно,да„[п]равилаификцијаступајууинтеракцију,ме-
ђусобносенадмећуидопуњавају”40идаодређениаспекти
фикционалногсветаморајубитиукључениилиусклађени
саправилимаигре.

Санаратолошкестране,„уступак”лудологијипрепозајесеу
закључкуданисавршенисветовипричанебифункциони-
саликаовидео-игребезправила.KакоистичеФранкЛанц
(FrankLantz),кадабибиломогућенаправитибеспрекорну
симулацијустварног(илификционалног–додајем)света,у
таквоокружењејенеопходноунетиелементеигре,41аигра
захтеваправила.

Усмеравајући проучавање у правцу когнитивне наратоло-
гије и грађења светова прича,42 у текстуOnAbsentCarrot
Sticks,TheLevelofAbstractioninVideoGames,Јуланализи-
раулогуиодносправилаисветаигре.Ауторпримећуједа
„правилаигредајуиграчимаприступсамоодређенимдело-
вимаовогсветаидозвољавајуимдаделујусамонаодређе-
номнивоу”,43штопредстављаиндиректнупроменуодноса
снагапричеиправила, захваљујућиупливу концепта све-
товаприча.Дабисеодржаолудичкиелементигара,играчи
добровољнопристајудазанемаренереалистичностправи-
ла,којалогичкинарушавајупостојањесветаприче.Напри-
мер:заштосеуиграмасакувањемповрћеможесећисамо

39Исто.
40Juul, J. (2005)Half-Real:VideoGamesbetweenRealRulesandFictional
Worlds,Cambridge,Massachusetts:MITPress,p.165.

41Према: Juul, J.,OnAbsent Carrot Sticks, The level ofAbstractionVideo
Games,in:StoryworldsacrossMedia:TowardaMedia-ConsciousNarrato-
logy,ed.Ryan,M.L.andThon,J.N.(2014),LincolnandLondon:University
ofNebraskaPress,p.183.

42Видети:Ryan,M.L.andThon,J.N.(eds.)(2014)StoryworldsacrossMe-
dia:TowardaMedia-ConsciousNarratology,LincolnandLondon:Univer-
sityofNebraskaPress.

43Juul,J.OnAbsentCarrotSticks,нав.дело,стp.176.
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наштапиће,алинеинакоцкице–примеркојидаје Јул,44
или,додајем,заштосенеможепроћисвимобележенимста-
зама,пастисаврхаилипрећинадругистранулитице, те
каколиковисасобомсвуданосестотинекилограмаопреме
уџаковимаиранцима–такозваниминвентарима.

Оваквуконвенцију,прећутниуступакиотклонодуверљиво-
стинеопходанрадиодржањакакосамогиграњатакоифик-
ционалног света, Јулназиванивоомапстракције.Овајпо-
јамподразумеваограничавањемогућихрадњиипоступака
играчарадиоптимизацијепроцесаиграња,45алиитрудкоји
играчулажедабизадржаоутисакопостојањусветаигре.
Истовремено,играчизахваљујућипретходномискуствуса
одређеном врстом –жанром видео-игара могу да очекују,
подразумевају и примене одређене конвенције типичне за
датуврстуигара;познатасуимправилаинивоапстракције
уодређенојигри.Например:искуствосадругимиграмаиз
доменаепскефантастикеомогућаваиграчудаподразумева
илилакшесавладаправилакојасетичуиграњаодређених
професијаиликласа(ратник,чаробњак,ловац/ренџеритд.),
познавањаправилаучењаиусавршавањазанатаилимогућ-
ностиуправљањалетелицамаусвемирууиграмаиздомена
научнефантастике.Другимречима, односправилаигреи
светаприче третира секао значајанелементgameplay-аи
механикеигре,атојепозицијакојанијебилаприхватљива
упочетномлудолошкомприступу,којијеиздвајаомеханику
каопотпуночистуисамосталнукатегорију.

Поводом оваквог, редефинисаног схватања односа прави-
лаисветапричекаосимбиозе,Јулзакључуједавидео-игре
„дајуприступновимфикционалнимсветовима,алинамон-
да пружају само ограничене могућности у тим световима
какобисестворилаигра”,46штосезаовуприликуможесма-
тратизакључкомоуспешнообављеномзаједничкомквесту–
задаткунаратологаилудолога.

Kрајдебатекоја се,премаФраскинимречима,никадани-
једогодила,нијеусвимделовимазаинтересованеакадем-
ске заједнице дочекана са олакшањем због методолошког
разрешења.Појединипроучаваоци,студентииентузијасти
у пољу студија видео-игара били су збуњени помирењем,
илибарзавршеткомрасправе,дотадаватреноподржавају-
ћиједну,односнодругустрану.Уприлогтомеговориједна
одвероватнобројнихдискусијаовеврсте,одржананапане-
лупосвећеномвидео-играмаприконференцијиArchivesof/

44Исто.
45Исто,стр.185.
46Исто,стр.190.
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forFutureујуну2015.године.47Наовомпанелуговорници
суизразилиизненађењезаокретоми„повлачењемлудолога
из расправе”, причему је једанодучесника разочаранои
сазебњомпрокоментарисаоутомтренуткутекобјављени
Јуловрадонивоимаапстракције48–„чакјеиЈулпочеода
тврдидаиманештоиупричи”,закључившидајесадане-
могућепоуздатисеучврстуметодологијуисолидантеориј-
скиправац.49

Оворазочарењеговоривишеостањуакадемскезаједнице
негоосамојдебати–потребазачврстимослонцемислепо
придржавањеканонакојисууспоставилиауторитетиуху-
манистичкимнаукаманисуувекплодотворниуразвојуод-
ређенеобластитеоретизације.Унаучнимдисциплинамау
којимапроверљивострезултатаистраживањаитеорија,ако
уопште постоји, долази са дуготрајном задршком, некри-
тичкодржањеодређенихтеоријскихправаца,посебнооних
ускостручнихитекзаснованих,коликогодбилозаводљиво
иупрвимахизгледалонапредно,можедонетистагнацију
илитрошитивреме,радиресурсеуправцукојинакрајупо-
кажемалеилипогрешнерезултате.Овајисличнипримери
пресвегабудезабринутостзбогстањанаучнезаједницекоје
сеовимпоказује; јерхуманистичкенаукејединукористза
себеидоприносуширимоквиримамогудаостварестал-
ним преиспитивањима и новим увидима – макар то зна-
чило и повратак (пра)старим теоријским или уметничким
формамакрозњиховупотврду.

Достизањемаксималногнивоаи
заједничкипрелазакигре

Третирајући лудологију било као општи назив за студије
игараилисамозаједанњенправац,можесеприметитида
јеона,каоисвакановаобластакадемскогпроучавања,по-
себноудруштвено-хуманистичкомпољу,водилакрозброј-
неимпровизације,лутањакрозслепепутевеистранпутице,
контрадикцијеинакнадне(ре)интерпретације.

За двадесетак година званичног трајања, лудологија је
оправдаласвојепостојањеутеоријско-методолошкомсми-
слу. Заговорници засебне дисциплине, која се оријентише
само на дистинктивна обележја игара, заједно са нарато-
лозима „прешли су” ратну игру играња улога зараћених

47KонференцијаЕвропскемрежезафилмимедије(NECS)Archivesof/for
Future,јун2015.године,Лођ,Пољска.

48Juul,J.,OnAbsentCarrotSticks,нав.дело.
49Премаличнимбелешкамааутораовогтекста,каоучесникапоменутог

панела.
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страна,ступајућинакрајуусавездабизаједнокренулиу
новеавантуре.Иакосуи једниидругиуглавномзаузима-
ли одбрамбенепозиције, кривећидругу страну за инвази-
ју на сопствену територију, нису пропуштали прилику да
формално изразе разумевање за постојање и оправданост
рададругестране,алиуограниченомобиму.

Овај међусобни однос две групе наратолога – класичних
ионихкојисузасебеизборилисопственопољеделовања
овимтеоретичарскиминцидентом–пребисемогаоодреди-
тикаонизситнихпровокација,академскихекстраваганција,
логичкихигaрaиреторичкихвежби,којесуутихнулечини
себашондакадасустудијеигарадобилеодвојенекатедре,
научнеконференције,часописеиобразовнепрограме,речју
изборилепризнањеакадемскезаједнице,алииинституцио-
налнихфинансијскихфондоваиорганизација.Kоначно,лу-
долошко-наратолошкаподела,поутицајуограниченаигра
моћиинституционалнихинтересаипрофесионалнесујете
можепослужитикаопримерфункционисањаилогикеорга-
низацијевећихнаучних,образовнихикултурнихструктура
прожетихтржишнимииндустријскиминтересима–штоје
вреднапоукаоведебате.

Самопроучавањеигаратакођејенадобиткујерјескренута
пажњанаважанаспектигараувидуправилаимеханике,
шточиниметодологијукојупрелудологијенијепокривала
ниједнапостојећахуманистичкадисциплина.

Индустријавидео-игараискористилајеовуприликудаузме
потребнеелементеиз једногидругогприступа,закровно
пољерада–дизајнигара,којесесавладаванабрзимкурсе-
вимаоспојуправила,механикеиписањаприче,редукујући
обеобласти,алисазадовољавајућимкапиталистичкимпро-
изводомзабрзуупотребу,произведенимпонискимценама.
Истовремено,индустријависокобуџетнихигарасвојомпро-
изводњомдопринелаједемантијуискључивоглудолошког
приступа.Поједини оригинални или из других уметности
трансмедијалнопреузетинаративиигарапоседујунеупит-
ненаративно-уметничкевредностиинемогусетретирати
каопукадекорацијаипримамљивопаковањеправила.Неки
одпримераоваквихигарасуStarWars:Knightsof theOld
Republic(2003),RedDeadRedemption(2010),MassEfect2
(2011),BioshockInfinite(2013),TheLastofUs(2013)итд.

Kоначно,акожелимоданаосновуоверасправедођемои
доизвеснихзакључакакојисеодносенаобластиизучавања
уметностиикултуре,можемодапотврдимодасмокаовр-
стаједнакоhomonarransиhomoludens,психолошкиикул-
туромодређенидапоимамосветоконасинашепостојањеу
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њемуикаопричуикаоигру.Играњеипоигравањепричом
ипричањепричакрозигруналазесеуосновиљудскепри-
родекаодвалицанеисцрпнепотребезастварањем.
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LUDOLOGYANDNARRATOLOGY–
LEGENDABOUTTHEBATTLE

Abstract

Thepaperprovidesanoverviewandananalysisofthenarratological
andludologicalapproachtothestudyofvideogamesandareviewof
the establishmentof thefledglingfieldofgame studies.The starting
points of both theoretical positions, derived from the same literary
theoretical corpus, arepresented.The stateof this discipline and the
academictensionsinthisfieldalsoindicatethewaysinwhichacademic
community functions,aswellas themechanismsof theirdivisionor
complication in the organizational and methodological plan. The
ludologicalapproach,whichreduces thestudyofvideogamesto the
descriptionandclassificationofrulesandgamemechanics,isregarded
as reductionist, but also useful and applicable for understanding the
specificsofvideogames.It isconcludedthatludology,togetherwith
narratologyandotheracademicdisciplinesinthefieldofhumanities,

formsacompletecorpusofvideogamestudies.

Keywords:videogames,narratology,ludology,humanities,method
ology,gamemechanics,videogamenarrative




