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БИТИИЛ’НЕБИТИ– 
ШЕКСПИРИВИДЕОИГРЕ

Сажетак:Урадусеразматраприродавидео-игаракаоно-
вогмедијаињиховогуметничкогпотенцијалаизперспек-
тивестудијаигара.Испитујесеигра„Битиил’небити”,
адаптацијаШекспировогХамлета,итеоријскисеанали-
зирају структура,текст, наративне инстанце и лудички
елементиигре,какобисеустановилипринципинакојимасе
једанкњижевнитекстможетранспоноватиуновидиги-
талнимедиј,каоипредностииманетаквогпроцеса.Однос
поверењауприповест,успрезисалудичкимрешењима,по-
казујусекључнимпредусловимазаостваривањепотенци-
јалаигре.Истовремено,напримерусеоцртавајуиконту-
ремогућегинтерпретативногприступавидео-играмакоји
водикапотврђивањуестетскогфеноменауњимаитако
нудемогућностизаоткривањеуметничкогзначајадругих
алгоритамскихструктура.

Кључне речи: Шекспир, Хамлет, видео-игре, студије игара,
наратологија,филозофијаигре

Играструктура

Већ неко време предмет академских радова представља
феномен трансмедијалности, транспозиције књижевних и
другихуметничкихделаизстарихуновемедије,инечуди
штоу тој сфериШекспир (Shakespeare)има запаженоме-
сто.1Видео-игре,каоједаноднајмлађихновихмедија,све
сечешћеспомињуутомконтексту.Онеданаспредстављају

1 Видети,рецимо:Гордић-Петковић,В.(2007)Одвизуелногдовиртуел-
ног.МедијскетранспозицијеШекспира,у:Наслеђе:часописзакњижев-
ност,уметностикултуру,год.4,бр.8,стр.33–38.
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амалгамархетипскихструктура,базичнихдрамскихситуа-
ција,популарнеимагинације,оригиналнихсадржајаимно-
гочегадругог,доксудиректнеивернеадаптације„старих”
медијасразмернореткапојава.ТребанагласитиидаШек-
спироводеловећнековремезаокупљамаштуауторавидео-
игара, a нарочитоњегове „крваве” драме, па тако постоје
адаптацијеМагбета,РомеаиЈулије,ичакнеколикоадапта-
цијаХамлета.2Предметнашегразматрањајеуправоједан
одпотоњихпримера,адаптацијаХамлетаприкладнонасло-
вљенаБитиил’небити(ToBeorNottoBe).Уколикобисмо
покушали да класификујемо ову игру, са пуно оправдања
бисмомоглитоучинитиизбаремдваразличитаугла.Запо-
четак,самасеиградефинишекаодеоbookasgameжанра3
инавишеместаосебиговорикаоокњизи.Посматраноса
текстуалногстановишта,одлукадасеиграназовекњигом
представља чињеницу замашног интерпретативног потен-
цијала–тајћеувидутицатинанашеразматрањенаративне
структуреипроблеманаративноггласа.Собзиромнауло-
гукојутекстуалностимауБитиил’небити,игруможемо
посматратикаозамршенхипертекст,ближиинтерактивном
романунегоигри.Свакавидео-игра,међутим,производје
смишљенограда,иостварујесекаоистовременоделовање
вишеразличитихаспеката– графичког (оноштовидимо),
аудитивног(оношточујемо),интерактивног(оношторади-
мо),алиуједноусебиносиинизпроблемакојинајпремо-
рајубитирешениусамомкодудабисеигракаотаквакон-
ституисала.4Стогасе јављачитавнизпрактичнихпитања
којанисуодвојиваодразумевањаспоменутихаспеката,али
ихпосматрајунабитнодругачијиначин.Тајскуппроблема

2 Рецимо,SomethingWicked:theMacbethVideoGame;затимRomeoWhe-
reforeArtThou?,илиадаптацијеХамлета:Hamlet,ortheLastGamewit-
houtMMORPGFeatures, Shaders andProduct Placement; илиElsinore.
Завишедетаљаопојединимиграмавидети:Mitrović,B.(2017)Šekspir
i video-igre, u:Šekspir i transmedijalnost, ur.Daković,N.Medenica, I. i
Radulović,K.Beograd:Fakultetdramskihumetnosti,str.55–69.

3 Видеоигреизградилесукомплекснижанровскисистемкојиједеломиз-
растаоизтрадициједруштвених,аркаднихидругихигаракојесупрет-
ходиледигиталнојреволуцији.Например,RTS(RealTimeStrategy)има
великесличностисастратегијомповлачењапотезакојаналикујешаху,
RPGигре(RolePlayingGames)вукукоренделомизживихкооператив-
нихигара(тзв.table-topgames),апостојеимногедругеигрекојевуку
пореклоодапстрактнихтворевинапопутТетриса.Системкојијесазре-
ваодугинизгодинајепостаодовољноуврежендасесвевишепојављу-
јуигресаметакомпонентама,свесневластитеисторијеижанровског
терета,штододатнокомпликујепокушајепрецизнекласификације.

4 Видети:Kücklich,J.(2003)PerspectivesofComputerGamePhilology,Ga-
meStudies3(1),икаснијуразрадуу:Kücklich,J.(2013)LiteraryTheory
and Computer Games. Intersemiose: Revista digital / Programa de Pós-
Graduação em Letras, Universidade Federal de Pernambuco, Núcleo de
EstudosdeLiteraturaeIntersemiose,II/No.04.p.2–3.
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уразличитимконтекстимаможемоназватимеханикомигре,
правилимаигре,техничкимрешењимаитд.Затосимулира-
њеилипризивањеформатакњигепредставља(уметнички?)
освешћенпоступак.Таодлукаимаисвојетехничкепосле-
дице,јерутиченаграфичкиинтерфејс,одређујеначиннако-
јииграчучествујеуигри,пасамимтимдиректноучествује
иуобликовањуигрекаоцелине.Многедругечињеницекоје
сеповодомове,алиидругихвидео-игарамогуконстатова-
ти,делеовудвострукуприроду.Усложенојструктуриви-
део-игарапроменаједногелементаповлачипреобликовање
других,ипонекадјенемогућераздвојитиестетскиизбород
техничкогограничења.5То,међутим,незначидајепроцена
ваљаностимакојегизбораузалуднаилинемогућа.Упрак-
сисепоказалодасегешталтигравишеилимањеуспешно
помаља као сагласје уметничког и техничког потенцијала.
Уваљанимвидео-играмапричанијеспутанатехничкимне-
достацима,азанимљивибриљантнигејмплејсуштинскије
обогаћенестетскиминаративнимсадржајем,иакојепоне-
кимагешталтгејмплејауједноиизвориштесукобаизмеђу
наративаиигре.6Услучајевимакадасагласјанема,имамо
посла са тзв. „лудонаративном дисонанцом” (ludonarra-
tive dissonance),7 то јест са раскораком између уметничке,
филозофске,наративнепоруке,ионогаштоиграсамаоднас

5 Проблематикатехничкогограничењасамајепосебиодразполаризаци-
јеуиндустријивидеоигара.Наиме,будућидамногевидеоигреопстају
безфинансијскепотпоревеликихстудија,тенемајуусловадаразличите
аспектеразвијуудовољнојмери (нарочитографикуимузику),многе
„алтернативне”игресвојевољнобирајуједноставнијатехничкарешења
(рецимо,осмобитнидизајн,илиодабирMidiмелодијакаозвучнепод-
логе)ипотомнатимодлукамасамосталностварајувластитеестетске
претензије.

6 Гешталтгејмплејачинеобрасцисачињениоднаративнихструктураи
њиховеорганизације,лудичкихелемената,итипичнихпонашањаигра-
ча.Онисупроменљивиимогубити јединствени,алисуданасмахом
свеобухватни,јержанровивидеоигараиконвенцијекојесусевременом
успоставилетворетипичнеконфигурације(рецимо,наративнаструкту-
раодтричинајеуобичајен„наративнигешталт”).Видети:Lindley,C.
TheGameplayGestalt,Narrative, and InteractiveStorytelling, in:Procee-
dingsofComputerGamesandDigitalCulturesConference,ed.Mäyrä,F.
(2002),Tampere:TampereUniversityPress,pp.204–210.

7 ТерминјенастаоповодомигреBioshock,алибитипичнијипримербила
играпопутGTAIV.Уњојпротагониста,НикоБелић,бежиизратомза-
хваћенеЈугославијекакобисеспасаоодкриминала,смртиирата,даби
уАмериципокушаодаизградиимперијууправонасмрти,криминалу
и(уличном)рату.Такоевентуалнанаративнапоента,мотивација,паде-
ломикарактеризација–спасодкриминалаирата,потрагазастабилним
ибољимживотом–нисуускладусатемељнимпоставкамагејмплеја,
којем је основно средство унапређења заплетапроизвођење анархије.
Ипак,отворенојепитањенакојиначинсепојамлудонаративнедисо-
нанцеможеприменитиуслучајупародија,гдебисемоглотврдитидаје
природасамедисонанцеосновапривлачностисамогиграња.
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захтева.8Кадаразмишљамоовидео-играманаовакавначин,
потребнојепажњуусредсредитинаонеелементекојиима-
јузначајзањиховуструктуру.Утомкључу,оваиграпред-
стављамалустудијуслучајакојаможедаупутинесамона
опште теоријске иметодолошке проблеме интерпретације
видео-игара, већ нуди одговор на питањењиховог односа
сакњижевношћу,паидигиталнојсфериуцелини,теина
питањевидео-игаракаоуметничкихтворевина.

СтруктураБитиил’небитииманеколикоразличитихли-
ца. У складу са самопрокламованом жанровском матри-
цом, игра се представља играчу најпре путем наративног
аспекта, и то већ на самом почетку чини кокетирајући са
различитимстилскимрегистримаиразличитимаспектима
културе.Одмахнапочетку,Шекспирсеоптужујезаплаги-
рањесадржинесвојихтрагедијаизматеријаласамеигре–
очигледнаалузијанапроблемШекспировогауторства–јер
„чова чак није ни имена изменио“. Тако се шаље порука
какоуизокренутомсветувидео-игрениконијесигуран,па
чакниканонскиауторитетВиљемаШекспира.Приодабиру
аватара9–абирасеизмеђуОфелије,Хамлетаи„Хамлета
Старијег”–нуденамсењиховемодернизованебиографи-
је,којимасепридружујукраћистатистичкиподаци,10штоје

8 Hocking,C.(2007)LudonarrativeDissonanceinBioshock.
9 Player,терминкојиуенглескомјезикуозначавародноиполнонеутрал-

ниагенскојиконтролишеигру,можесепревестикаоиграч.Садруге
стране,постојииконструкткојијеорганскакомпонентаигре,аватар,
којипредстављакарактерилификциониентитеткојиучествујеунара-
тивуидео јесветаигре.Инспиришућисекласичном (пред)наратоло-
шкомтеоријомВејнаБута(Booth),аватараједелимичномогућеокарак-
терисатикаоимплицитногиграча.Упоредити:Booth,W.(1983)TheRhe-
toricofFiction,SecondEdition,Chicago:TheUniversityofChicagoPress,
p. 112. Онтолошка и концептуална разлика између играча и аватара
осетљивојеподручје.ПоОрсету,заминималнуконституцијугејмплеја
потребанјеимплицитнииграч,којићереалномиграчупружитиинтра-
дијегетичкиреферентнисубјектиреферентниобјект.Поштомеханика
игречестонедозвољаваиграчудаступиваноквираидеалногиграча,
концептфункционишечакиондакаданемаентитетаувидуаватара.То
бизначилодааватарсампосебипредстављанештовишеодсредства,
доксесамаоруђамогуостваритинанекидругиначин.Већинатеорети-
чараћесеипаксложитидајеаватарувекинтрадијегетички,докјеиграч
најчешћеекстрадијегетичкичинилац.Видети:Aarseth,E.(2007)IFought
theLaw:TransgressivePlayandTheImpliedPlayer,in:ProceedingsofDi-
GRA2007SituatedPlayconference,Vol.4,Tokyo:TheUniversityofTokyo,
рp.130–133.

10Статистика(stats)уобичајенијеназивзаподаткекојисекористеприиз-
градњииприказуаватараилиартефакатауоквируигара,ипотичејош
оданалогнихсистемапопутDungeons&Dragons.Тисистеминајчешће
регулишудоступнекарактеристике,измеђукојихиграчправисвојиз-
бор,алиињиховувредност,којанајчешћеимадефинисаннумерички
опсег (рецимоод1до10).Типодаци сеиграчиманајчешћеприказу-
јуувидутабелаилизасебнихспискова,којинуденештоштоподсећа
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самопосебипародијанаразличите,честоизузетносложене
аспектекреирањаликовакојипостојеуРПГиграма.11Тако
Офелијаима-1толеранцијунаводу,аХамлет+1афинитет
камагији,мадаприповедачнепропуштаприликудаистакне
какотонемаамабашникаквевезесадаљимразвојемдога-
ђаја.Кадаигразаправопочне,отварасерођењемсамогли-
ка,којесеодмахпрекидаусвојеврснојантитезиТристрама
Шендија, славног романа Лоренса Стерна (Sterne), јер су
„маладецадосадна“,иодмахсепрескаченавремеХамле-
та.Овајпостмодернипочетакпредстављапрвисусретса
игромиуспостављамоделнаосновукојегћеиграчбитиу
стањудапретпостављаиизведевредностсопственеинтер-
акцијесањом.Такођејезначајнонапоменутидаиграчнеће
битиприморандастварноучествује–одабираватарајетек
једанодпрвихизбора.Такосеиграчодмахукључујеуди-
јегезу12надверавни:несамодапрвиизбориманеколико
варијанти–да започнеодабирликова, дапоставипитање
приповедачу које преиспитује само играње, или да одмах
пређеназавршнусцену–већсекарактертогизборакреће
награнициизмеђусветаигреистварногсвета.

На овомместу је потребно размотритифеномен елемена-
таграфичкогинтерфејсакао(полунаративних)чинилацау
склопуцелиневидео-игара.Преманекимзапажањима,13сȃм
интерфејсможебитидеосветаигреикаотакавиманентан
аватару,анесамодоступаниграчу.Другиелементи,попут
различитихиндикатора,понекадмогубитипосредованиин-
традијегетички–време,рецимо,можебитипредстављено
наручномсату самог аватара –или сасвимекстрадијеге-
тички,каодеоинтерфејсакојиниједоступансветуигре.У
нашемслучају,интерфејсјепредстављенувидуразличитих

на „статистички” преглед, а у ствари представља јединствени пресек
одликаодређеногаватарауунапредзадатимоквирима.

11За опширнију разраду многих проблема који се овде спомињу, као и
вишеинтерпретативнихпримеракојидемонстрирајуразличитеаспек-
те студијаигара, видети:Alidini,S. (2016)Zašto su i kakovažnevideo
igre?,Reč, časopis zaknjiževnost i kulturu, idruštvenapitanja, br.86/32,
str.304–342.

12Дијегеза јетерминкојијенаратологијапреузелаизантичкихпоетика.
КодПлатона,дијегеза јеозначавалаприповедањеуопште,којесегра-
налонасвојеспецифичневидовеибилоповезаносамимезом (утом
општемсмислугауглавномовдеикористимо).Појавомнаратологије,
те нарочито под утицајемЖерараЖенета (Genette), значење дијегезе
сужавасенаприповедањеутрећемлицу.Видети:Halliwell,S.Diege-
sis–Mimesis,in:Thelivinghandbookofnarratology,eds.Hühn,P.etal,
Hamburg:HamburgUniversity.

13Fagerholt,E.andLorentzon,M.(2009)BeyondtheHUD:UserInterfaces
forIncreasedPlayerImmersioninFPSGames,Master’sThesis,Chalmers
UniversityofTechnology,Göteborg,pp.6–8.
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листићаикомадићапапирасатекстомкојисепериодично,
различитимритмомнижунаекрану.Међутим,позицијакоја
сеиграчунудивећтокомпрвогизборапреобликујесеман-
тичкииестетскизначајсамогинтерфејса, јергасмештау
онтолошкипроцепкојисимулирастањепреиграња.Први
изборнаговештавамогућностдасеиграупотпуностиодба-
ци,упркосчињеницидајеонавећодавнозапочета.Такосе
стањекомуникацијеиинтеракцијесаприповеднимгласом
устварисхватакаостањепреиграња,апредметгејмплеја
омеђенјеинтеракцијомизмеђуприповедачаииграча.Лудо-
лошкисхваћено,овопредстављатренутакуласкаузачарани
круг.Наративногледано,ситуацијаналикујеперитексту,14и
представљапокушајдасеиграчнасилусместиупозицију
имплицитногиграча, ане аватара,и тимеосигура тексту-
алнаприродаликовадоступнихзаиграње.Уизвесномпо-
гледу, чини седаова „двострука”дијегеза значидаиграч
уопштене„заступа”самосебе,већсебекакосеигра.Изра-
женосредствимасамеигре,радисеоизигравањупоступака
ликованасличанначиннакојибисеточинилоупроцесу
читања,аперитекстуалнаприродаситуацијеподразумевада
ћеиграчпремаприповедачу,којиобитавауобедимензије,
заузетипосебанстав.

Слободакојуосећаиграчјеварљива,собзиромнатодаје
остваренаузпомоћнизавиртуелнихрешења.Увидео-игра-
ма са великим ступњем слободе, у којима аватар и играч
имају могућност кројења сопствене судбине, играч обич-
ноиматекнеколикоопција.Онможедаучествујеусвету
игре симулирајући властити карактер и доносити одлуке
којесматраприрођенимтомкарактеру.Онтакођеможеда
прихватипринципе дијегезе, те да одиграва оношто сма-
тра прирођеним свету игре, а исто такоможе да успоста-
винекакву карактернуилиморалнуматрицу унутардије-
гезе(којасеобичнокрећеуоквиримадобар-лош-зао)ида
севодитимпринципимаусвакојпојединачнојодлуци.Све
наведенемогућностипредстављајучинприближавањасве-
та игре властитом бићу,што је у битноме карактеристика
идеје „кастомизације” (customisation) карактеристичне за
дигиталнемедије.15Уовомслучајупак,позицијаиграчаод

14У књижевној теорији, у перитекст спадају елементи књиге који нису
деоосновногтекста–елементипопутфуснота,увода,корица,ислично.
Навишојинстанцистојипаратекст,превасходноинтерпретативнитер-
мин,којијекомбинацијаперитекстаиепитекста.Завишедетаљавиде-
ти:Genette,G.(1997)Paratexts:ThresholdsofInterpretation,Cambridge:
CambridgeUniversityPress,pp.1–5.

15Palmer,D.(2003)TheParadoxofUserControl,in:ProceedingsoftheFifth
International Digital Arts and Culture Conference, ed. Miles,A. (2003),
Melbourne:RMITUniversity,p.160.



287

СТЕФАН АЛИДИНИ

самогпочеткадаједрукчијикарактеркатегоријиизбора,јер
гасмештауметанаративнеоквирекојиимајуметанаратив-
не последице, али не и последице по свет заплета драме.
Оногтренуткакадајеиграчусвојиоправиладијегезе,онје
усвојиоосновноаналитичкосредствокојећемуомогућити
даадекватнобаратапредметомигре,ШекспировимХамле-
том,штојејошвишепојачаноелементимакојисеодвија-
ју после играња.Игра садржи и огроман број достигнућа
(achievements),којапредстављајусвојеврснетрофејезадо-
стигнутетачкезаплета,анакрајусвакеодигране„партије”
играчгледахамлетометар(Hamlet-O-Meter),којипроцењује
квалитетпоступакакојејепретходнобирао.Оваврстапе-
ритекстуалногуоквиривањаподупиреутисакдајепролазак
кроззаплетХамлетачинкојитребапонављати,ипоновљи-
востуопштећепредстављатиједанодглавнихмеханизама
остваривањасамеигре.

Разуме се,и техничкаинаративнарешењаподупиру спо-
менутуонтолошкудилему,јеридизајнинтерфејсаи„дија-
лог”подразумевајунеколицинумогућностиусвакомдатом
тренутку, од којих је свака унапредпредвиђенаиунапред
програмирана.Сваки „одговор” такоима унапредпредви-
ђентекстуалнилук–свакиодговор,заправо,унапредсужа-
вапотенцијалбудућихмогућности.Утекстуалнојмапиове
авантуре,највећинаративнипотенцијалимапрвиизбор,и
тоизбораватара,јерсамоонсадржитризасебне,вишеили
мањецеловите верзијеприче.Након тогпочетногизбора,
свакиследећиодговорводипричукрозтачкезаплетаису-
жавадоступнемогућности.Овонајбољеосликаваприроду
свакеалгоритамскеструктуре.Ализначење,смисаоидожи-
вљајтаквихструктурасусасвимдругопитање,итусераз-
личитатехничкаиуметничкарешењапоновопоказујукао
кључна.Башзатоштосеалгоритамскаструктуратакојасно
оцртавауовојигри,јасносепостављаипитање–постоји
лиинстанцаукојојиграчевизборзадобијаестетскудимен-
зију,илисвеостајесамонаматематичкимпроцесима?Ијан
Богост(Bogost)разрадиојеинтерпретативнутеоријупрема
којојсе–уколикоигранеспадамеђуапстрактнеилициљ-
не–значењеизводиизсамеалгоритамскеструктуре,путем
„процедуралне реторике” (procedural rhetoric),16 при чему
играчзначењенеизводиизнизаподатакакојисупредњим,
већизначинанакојимујенекасадржинапосредована.

16Bogost,I.(2007)PersuasiveGames,TheExpressivePowerofVideogames,
Cambridge,MA:TheMITPress,рp.5–15.Аутор једошаодоконцепта
трудећиседастворинову„упореднукритикувидеоигара”којапочива
наидејимедијскогпрожимањадигиталнесфере.Упоредити:Bogost,I.
(2006)UnitOperations:AnApproachtoVideoGameCriticism,Cambridge:
MassachusettsInstituteofTechnology,рp.52–54.
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Уовомслучају,чињеницадасеиграиздаје за текстуалну
авантурупредстављаестетскиалибикојимсеиграчупред-
стављавеликаколичинатекста.Естетскиутисак,умериу
којој јеприсутан,потичеиз сагласја које стварајумузика,
анимацијаиприповедни гласуинтеракцији саиграчем, а
несааватаром.Одабир јединственеприповедачкеинстан-
цеобележаваиолакшавапроцеспроласкакрозтачкезапле-
та,јерсесимулираврстаинтерактивногразговораигради
особенхипертекст.Стриктногледано,овајхипертекстјере-
дукованјернеподразумевамаксималнинивоинтеракције,
нити општење са децентрираним текстом који би намул-
тилинеаранначинтрпеопромене.Реконфигурацијакојасе
одвијатокомигреунапредјеподразумевана,аиграсамане
чиниништадаиграчаубедиусупротно.Штавише,оношто
играемулирамахомподсећаналинеарну,аналогнуикла-
сично текстуалнуприродуШекспировогХамлета и напа-
јасепарадоксомдигиталногпапира.Окружењесамеигре,
паралелнитокаудионарацијеитекстакојисеисписујена
екранудоприносиутискусимултаности,непосредности,па
отуд и некакве „искрености” целог процеса. Таква искре-
ностјеподупртаимогућношћупремотавања–усвакомтре-
нуткуиграчможедасевратикорак,два,триунатраг,какоби
поништиолошедонетуодлуку.Свеово,заправо,заједнуод
основнихпоследицаимачињеницудаћеодсвегапредсо-
бом,играчпонајмањепреиспитиватинаративнеодлукеса-
могприповедача,онеизбореимогућностикојејеонлично
предвидеоипонудио,штојепосебинесамоприповедачка,
већиреторичкастратегија.Такоуспостављенодносповере-
њачинидасесампроцесигредоимакаоприроданилаган,
неоптерећенилогичан.Наравно,овакопостављенпроцес
има и једну слабу тачку – илузија слободе биће разруше-
науколикоиграчостанеимуннашармприповедача,њего-
вихцртежаимузике.Идејудвострукедијегезесадаможемо
ипроширитиирећидаиграсамаконституишетроструки
референцијалниоквир,илипактрострукуреференцијалну
илузију–напрвомнивоустојиобјективнисветигре,каквим
гавидииграчкојиседипредекраном;надругомнивоупо-
чива семиосфера игре, посредована интеракцијом између
приповедачаиимплицитногиграча;натрећемнивоустоји
Шекспирсамиинтертекстуалнеихипертекстуалнеалузије
којесепоследичнопојављујукаорезултатинтеракције.

Виделисмокакоиграчступауприповеднуситуацијуикоји
структурниелементимутоомогућавају,алитојесамоједна
странапроблема.Оноштоомогућујеилузијуцеловитости
јестеприповедниглас,којисветретираједнакоинемења
регистарнипремаступњудијегезе,нитипремаистинито-
стиШекспировогтекстаидискурса,већпрема„властитом”
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карактеру.На тај начин, сама прича легитимитет црпи из
престабилиранеприсутностисвезнајућегприповедноггла-
са,којисепреливапрекосвих,паинајмањихинстанциза-
плета, не посвећујући притом претерану пажњу једном, а
запостављајућидругеелементе.Захваљујућитојстратегији
игразадобијакохеренцију.Међутим,потребнојепоставити
ипитањесадругестраненаративногјазаивратитисеидеји
игре,какобисеодговорилонапитањекакосетосамаприча
враћатехничкимрешењимаифундаментимаиграња.

Лудолошкаперспектива

Питатисеопроблематицивидео-игарасалудолошкогстано-
виштамахомподразумеваразматрањеоколностииграња–
условаипредуслованеопходнихдабисеиграконституиса-
ла,затимразумевањеитипологизацијаигара,те,накрају,
упоређивањеиконтрастирањетих закључака саматерија-
ломнекевидео-игре.Већиналудолошкихидејапочивана
мислидвојицефилозофаиестетичара,ЈоханаХојзинге(Hu-
izinga)иРожеаКајое(Callois),којисуусвојимкњигамаHo-
moLudens (1938) иИгре иљуди (1958) знатно допринели
утемељивањуапстрактнијихразматрањавидео-игара.Нео-
пходнојенагласитидасеоваперспективамахоминспири-
шеделимаХојзингеиКајое,алинепратињихову,обично
исцрпну,филозофску,историјску,икултуралнуаргумента-
цију,јервећинитумачаархетипскаприродавидео-игарани-
јеусредиштупажње.Лудолошкапарадигмаобичнозапочи-
њеразликовањемслободнеигреодигре,штоједистинкција
којунечува сваки језик (playvs.game), гдепрво значење
подразумеваслободнуимагинативнуактивност,адругавр-
сту систематске праксе омеђене правилима,штоХојзинга
прати још од старе Грчке.17Уколико томе додамо и трећу
Хојзингинудистинкцију,истицањефеноменаагона,добија-
мопанорамупојмова18наосновукојећеКајоа,усвојојкњи-
зи,понудитисвојеврснукритикуидопунуХојзинге,сматра-
јућиданијеимаодовољноразумевањазамноштвосоцијал-
нихулогакојеоблициигремогуиматиуразнимкултурама.

17Huizinga,J.(1964)HomoLudens,aStudyofThePlay-ElementinCulture,
Boston:TheBeaconPress,рp.28–30.

18Тојеималоисвогодјекаудисциплини,пасетакокодмногихтумача
налазеистеилисличнеидеје:игреујакомислабомсмислу,гдесуигре
ујакомсмислулудичке,јерпотежупитањаправилаимогућихрешења
(као,рецимо,шахилисудоку),доксуигреуслабомсмислуслободна,
имагинативнаделатностукојојнемапобеде;Видети:Tavinor,G.(2009)
TheArtofVideogames,Oxford:Wiley-Blackwell,рp.88–92.Другиаутори
доследнопреузимајутерминологију,паразликујулудичкеигре,иигре
типапаидеа,гдесеправиласамаодсеберазумејуитд.Видети:Newman,
J.(2004)Videogames,NewYork:Routledge,рp.20–25.
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У одговор на питање шта значи играти се, и Хојзинга и
Кајоаћесеобазривосложитидасерадиопосебномстању
духа.Хојзингаће говоритио зачараномкругукојиомеђу-
јепросторигре,којиствараготовоодвојендруштвеникон-
текстукојемваженекадругаправила.Чинуласкаукруг
представља(ограничен)просторслободеукојемсеоства-
рује извесно саучесништво.Отуди претходне напомене о
могућностимаиграчауоквирусветаигреумногомезависе
одврстекругаукојииграчсвојевољноступа.Кајоајеувео
и архетипску систематизацију врста игара, поделивши их
напримарнеимпулсекојеихстварају–агон(такмичење),
алеа (срећа),мимикрија (мимеза)иилинкс (вртлог).19Оно
штооваподеланенаглашава,аштопостајекључноусвету
видео-игара,јестеуправомогућностинтерпретацијесло-
женихалгоритамскихсистема,што је још једанодпутева
којимсеувидео-играманакрајуможедоћидоестетског.Не
самодаодинтерпретацијезависипозицијаиграчауоквиру
дијегезе, већи структурадругих елемената честоморада
сеприлагодипреобликовањукоје је спочеткаиграчлично
унеоузачараникруг.Тапретпоставкајеомогућенаједном
другом:дајеинтерактивностдоминантавидео-игара,даона
сачињаваспецифичнуразликусложенихсистема,20алиида
представљаосновниелементлитерарностивидео-игара,то
јестоноштоих(може)чинитиуметничкимделима.Натај
начин,уколикосеправилаигрепоставетоликокрутодасве
штоиграчвидијесуциљевииодреднице,натомместуне-
маимагинативног–„игренисурегулисанеификтивне,већ
илирегулисане,илификтивне”.21Правилаигремогубити
бесконачнаинеопозива,ауједноипредусловслободеса-
моуколикосеприхватеинатурализују.Самоуколиконису
доведенадоапсурдамогуиматисвојлудичкизначај.

У том контексту онда, Бити ил’ не бити јасно поставља
играчу својаправила,илудусдоистаможемоокарактери-
сати као кључнимеханизам.Игра се ничим не крије, чак
кокетирасаидејомлудичкогнаначинкојијееминентноли-
терарни–такоштоганаративнооправдава.Међутим,глав-
на опасност оваквог отвореног приступа правилима јесте
у потенцијалу за одбијање самих играча.Не само да све-
присутностнаративноггласаимавеликипотенцијалдабу-
десамонеуспелихумор,правилаигрепосредованатимху-
моромсамимтиммогуделоватипроизвољно,иритантнои

19Callois,R.(2001)Man,PlayandGames,trans.byMeyerBarash,Urbana,
IL:UniversityofIllinoisPress,рp.12–13.

20Упоредити:Domsch,S.(2013)Storyplaying:AgencyandNarrativeinVideo
Games,Berlin:deGruyter,рp.7–8.

21Callois,R.нав.дело,стp.9.
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непотребно.Натурализацијалудусапак,почиванаосетљи-
вој граници између стварног и нестварног, међупростору
којиврлолакоможедасенаруши.Заразликуодшаха,који
својаригиднаправиланадокнађујенесагледивоммогућно-
шћукомбинација,алиимогућностимакојенастајузбоггре-
шакапротивника,нииграчниаватаруовомслучајунемогу
прићи приповедачу.У том смислу, будући да нема правог
агона,остајунамсамодвелудичкемогућности:мимикри-
јаиилинкс.Идок је јаснодасемиметичкимоделпосре-
дујенаративно,путемонихстратегијакојесувећописане,
ипутемдругих,чијићеописуследити,вртложнилудички
импулс заслужује више пажње. ПричаБити, ил’ не бити
превишејеапсурдна,превишеразбокоренаипревишерас-
плинутадабитобилослучајно.Будућидасуправилаједно-
ставна,алиусуштининепремостива,наративнамогућност
остајејединамотивацијазанастављањеигре,алионаништа
незначибезсвојелудичкепотпоре.Чакиуколиконаснер-
вира целокупна ситуација, игра ће нам и даље допустити
дакрозњупролетимо,самодабисмодошлидокраја.Када
сеХамлетбудебориопротивЛаерта,постојимогућностда
комбинацијомпотезамачемХамлетнакрајупогине.Тадаће
се,међутим,претворитиудуха,аниотацмунећепомоћида
сеосвети.Наравно,тунећебитикрај.Испоставићеседаје
светдуховабиоустањудаизмислипутовањекрозвреме,те
дапостојимогућностдасеХамлетвратинатрагусвестпро-
шлогсебе.Наравно,могућејеидазавршиутуђемтелу,без
сопственогсећања.Уколикоприхватитупогодбу,Хамлетће
сепретворитиусвогоца,неколикосатипреубиства,што
ћесепретворитиумогућностдасенадаљеигракаоутвара.
Вртлогсеуовомслучајуможесместитиусвевећукакофо-
нијузаплетаидигресија,којизадобијајусвефантастичније
контуре.Токомцелоговогпроцеса,увекпостојијошједан
коракдаље,јошједанступањвише,касвеневероватнијим
могућностимакојестојепредиграчем.

Орсет(Aarseth)јесвојевременоуанализихипертекста,из-
веденојупраскозорјеширеупотребеинтернетадефинисао
појам „ергодичне књижевности” (ergodic literature). Пре-
мањему,то јеонакњижевносткојазахтевавећинапорза
пролажењекрозтекстодпукогпомерањаочијуодреткадо
реткаилиокретањастраница.Уколикоприхватимоовуде-
финицију,Битиил’небитипостајеергодичнакњижевност
истоколикосутоироманиМилорадаПавића.Таквапер-
спективаможепослужити за својеврснодестиловањееле-
ментаигреусамојигри–акојеиграњесанаративомоно
штојеовде„књижевно”,тозначидасеиграчостварујена-
ративно, активно учествујући у „ткању” текста.Међутим,
кадасетоодстрани,идаљенамостајенајвећидеоигре–
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њенпредефинисанисадржај,њенприповедач,ионаједно-
ставнаправилакојанамјеобјаснио.Натомтрагу,поједини
тумачитврдекакоувидео-играманепостојиконзистентна
интерактивност–онајеувекиспрекиданаиисцепканасе-
мантички ефектним, али неинтерактивним сегментима.22
Весп(Wesp)23јеуказаодаудисциплининаилазимонанај-
различитијавиђењаовогпроблема,нарочитоидејенаратив-
ностииинтерактивности.Речју,нерадисеотомедајекључ
заразумевањеприродевидео-игаранаратив,нитиотомеда
лијеинтерактивностсталнаилине,већдаскупинанаратив-
нихефекатачакиподидеалнимоколностиманествараонај
ефекаткојиствараприча,нитинекидругимедиј,патакои
нијенипричанифилм,нисеријауконвенционалномсми-
слу.Отудсеиграчовеигреможеостваритинаративноуко-
ликопристаненатекстуалнупогодбуприповедача,алини-
каколудички,јерселудуспосредујенаначинкојијесасвим
недоступаниграчу,когјеиграсамасвесна,икојиобухвата
свеонеинстанцекојесмопретходноспоменули.Садруге
стране, овимеханизмипостају видљивииуконструкцији
наративногтока,итајлудичкипоступаквидисеуликовима
ХамлетаиОфелије.

Офелија, која је у игри представљена као интелигентна,
снажналичност,остваруједветангентенавластитомпуту
крозрадњуХамлета.Првиекскурсчиниопсежнарасправа
омогућностимаизградњецентралноггрејањаузамку,где
надугачко слободно размишља о могућностима успоста-
вљањасистемацеви.УколикоХамлетувластитомрасплету
одаберењу, једновремећеживетиодњеногизума.Друга
тангента јеостварењењеногкарактерноглука,којисеод-
вијасасвиммиморадњеХамлета.УколикоОфелијаодбије
дауопштеразговарасаХамлетом,добијамогућностдапо-
бегнеодсвегаиоденаодморпрекомора.Натомкрстарењу
бивауплетенауразоткривањетерористичке заверекоје је
можеодвестимногодаљеинакрајурезултиратитимедасе
вишеникаданевратиуДанску.Садругестране,уколиконе
будедовољнохрабрадасесањимасуочиивратисеназад,
затичекрвавпризорукојемсуХамлет,КлаудијеиГертру-
давећмртви,аускороионасамапостајежртва.Садруге
стране,Хамлетовпут такође садржи више тангенти,мада
је као лик знатно разрађенији од саме Офелије. Уколико

22Видети:Newman,J.(2002)Themythoftheergodicvideogame:Sometho-
ughtsonplayer-characterrelationshipsinvideogames,GameStudies2(1);
икаснијеразрађенконцепту:Newman,J.(2004)Videogames,NewYork:
Routledge,рp.71–80.

23Wesp,E.(2014)AToo-CoherentWorld:GameStudiesandtheMythof“Nar-
rative”Media,GameStudies14(2).
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Хамлетодабередапокушадасесаживисаулогоммладог
краљевића упркос свом директном праву на престо, своју
причућеиграчуисприповедатиурепстиховима.Насупрот
томе,укључноммоментуШекспировогтекста,кадасхвата
степенмајчинеи стричевеиздаје,Хамлетћедобити само
могућностизговарања свогчувеног солилоквија (Yea from
the table ofmymemory…)илипростог, баналног пристан-
ка.Акопотомрешидаосветуизвршиодмахпоразговору
саоцем,ивећтеистевечерисеушуњауКлаудијевеодаје,
добијамогућностдапрескочирадњучитаведрамеиоства-
ри„бајковити”завршетак,укомћезликовацКлаудијебити
кажњен,Гертрудаживетикаоудовица,аХамлетиОфелија
моћинесметанодабудузаједноивладајуДанскомсрећнои
дуговечно.НасличанначиниХамлетовотацможезавести
страховладу јер као утвара има могућност да самостално
истражиоколностииздајеипотомказниизгреднике.

Овинанизанипримериипаксекрећуодређеномлудичком
логиком:упутовањусвакогликапостојекључнетачкекоје
сунепроменљиве,икојенемајуникаквевезесастварношћу
Шекспировогтекста.Постоје,такође,итачкекоједиректно
цитирајуилинанекидругиначинпризивајутекстХамле-
та,апостојеионеинстанцеуавантуринагранициизмеђу
текстаиигре,којенадругачијиначинпокушавајудаофор-
мелудичкисмисаоигреунаративу.Наосновуовесхеме
постајејаснодаиграчимамогућностдазасватриликаак-
ценатставинањиховуслободуинезависностодтекстуал-
нихподатакаикњижевнемотивације.ТакоОфелијаможе
данемастрпљењазаХамлета,истокаоштоХамлетможе
одабрати саму Офелију пре него егзистенцијалну дилему
укојојсенашао.УколикоХамлетодабереОфелијууместо
директноубиство,Клаудијаће„стрефитиреткаплућнабо-
лест”неколикомесеципотом,тећесенакрајуопетпостићи
бајковитизавршетак.Но,играсамачестоволидапренагла-
шавамогућностикојејеШекспировтекстпружио.Уколико
се на једномместуОфелија не обратиХамлету и пита га
штанијеуреду,Хамлетнећебитиустањудајојсамостално
кажебилошта.Притиснут теретом сазнања, у тишиниће
уследитиградацијскинизинтензивногпиљењаичемерних
уздахакојићеиспуњавативремедокХамлетчекадагаОфе-
лијанештоупита.Садругестране,понекаддетаљниопи-
си самих избора наглашавају алтернативне могућности –
наконсусретасоцем,Хамлетћеиматибаремчетирираз-
личитемогућностидаубијеКлаудија, које ће се одиграти
наистоветанначиниокончатиувећпоменутомбајковитом
завршетку.
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Свиспоменутиелементиимајузначајзасимулативнупри-
роду игре.Уопштено гледано, потреба за симулацијом, за
мимезом,растесанивоомсложеностисветаигре.Савреме-
невидео-игре,којеиграчиманудедесетинеаконеистотине
сатииграња,обичносеостварујуубаремделимичномапе-
лунанекисегмент„стварности”којијеиграчудоступан.Та
стварностуопштенеморабитиистинита,алиморапотица-
тиизискуствастварногсвета.Улогатихелеменатасимула-
цијеједвострука–прво,омогућујенизоруђапутемкојих
ћесеостваритиигра,адруго,олакшаваиуводиупроцес
разумевања.24Оноштосмопретходноназвалитроструком
референцијалномилузијомизовогугламоглобисеокарак-
терисатикаоРикероватрострукаmimesis,25укојојсепоље
префигурацијеостварујеустварности,тимедајућииграчу
изговорзавољнусуспензијуневерице.Императивсимула-
ције се, слично реалистичком књижевномпоступку,може
постићимеханизмимаекспанзијеилиредукције.Услучају
експанзије,свесегомила–усложенимиграматеврстего-
милају се артефакти света игре, гомилаштива, узгредних
података,дијалога,предметаматеријалнеинематеријалне
културе,узопштиизгледсветаслужедасечитавкомплекс
идејаиправиладоживикаоунутрашњазаконитостновесе-
миосфере,којајесамомалоразличитаод„праве”26.Садру-
гестране,сапоступкомредукцијефокусћенајчешћепада-
тинаједанелемент,једанкарактер,једнусиловитуемоцију
илинаједанкључниелементгејмплеја.Таквеигресеобич-
но остварују као индивидуална путовања, и овај модел је
нарочитозаступљенухороржанру.Поштоиграчопштиса

24Galloway, A. (2006) Gaming, Essays on Algorithmic Culture, London:
UniversityofMinnesotaPress,рp.70–78.

25Рикерmimesisразлаженатрикомпоненте:префигурацију,конфигура-
цијуирефигурацију.Префигурацијапредстављапретпоставкекојесу
неопходне за разумевање текста, конфигурација посредује заплет јер
динамичкисклапаодносеупроцесучитања,арефигурацијасеодвијау
читаоцу,којиразрешаваодноспретходнадваступња,повезујућиихса
стварношћуитакопоимајућинаратив.Видети:Riker,P.(1993)Vremei
priča,NoviSad:IzdavačkaknjižarnicaZoranaStojanovića,str.75–96.Ова-
кваструктурамоглабисепредставитиикаопредразумевање–заплет–
разумевање,гдебиизградњазаплетаичинчитањапредстављалипрелаз
изmimesis1у2,иmimesis2у3;Исто,стр.101.Насвакомодовихкорака
присутнисусимболички,структурниивременскиаспектикојиморају
дасеразрешекакобисенаративуспоставио.

26Примери оваквих игара су бескрајни и прелазе жанровске границе.
РатнеигрепопутCallofDutyефектеостварујупутемсимулацијевој-
неопремеизДругог светскограта, абројнисимулаторилетаиз свих
периодајошвишезависеодумешностипризивањастварности.Многе
РПГигрепредњачеуправонанивоусимулацијекултуре(DragonAge:
Origins,Witcherтрилогију,итд.);чакипојединеигрекојесебавереша-
вањемзагонеткичестоимајунекаквусимулативнупотку,попутчувене
Journey.
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светомигре,којипредстављасамодалекиодјекстварности,
онимаакутнидоживљајсвихаспекатакојичинезаплет.То
значидаиграчустадијумуконфигурацијенесамодалак-
шеувиђаелементезаплета,већиконфигурабилностигре,
збогчегајенеопходноправитиделикатнесемиотичкепре-
лазеизмеђустадијума,измеђупрефигурацијеисветаигре,
иизмеђусветаигреисамогиграча.Међутим,башзбогтога
штојеуиграмаконфигурацијаактивничин,постајемогуће
пратитиииспунитипричунадваразличитаначина,лудич-
киинаративно.Самарефигурација,којабисеначелномо-
глаодвијатиизмеђуmimesis1иmimesis2подједнако,уовом
случајуморадапревагненаједнуилидругустрану.Уколико
заиграчатачка„укојојсеукрштајусветтекстаисветслу-
шалацаиличиталаца”27останесамосимулацијаиликонвен-
ција,лукодmimesis1доmimesis3нећечинитиспиралу,већ
деозачараногкруга.Међутим,уколикосеиграчнаступњу
префигурацијеинформишеитакостекнеулазусемиосфе-
ру,онможедаприхватисветигретокомњенеконфигура-
ције–токомсамогиграња.Накрају,урефигурацијиможе
постатипријемчивијизасложенијеаспектесимулације,по-
путвременскеструктуреигре,паћемоћидасевраћасвету
игре са обогаћенимразумевањемњенихконцепата, даиз-
новапролазикрозсличнеситуације,самонавишемнивоу.

УБитиил’небитислободаприповедачевеконфигурације
јесхваћенакаослободаапсолутногтрансформисањаШек-
спировог текста У те сврхе користе се најједноставнија
средствапредстављањаиподражавања–наизгледслободни
разговор,асамтекстпратиасемблажаразличитихекскурса,
дигресија,епизодаимикрозаплетасасвимваншекспировске
имагинације.Ипак,небибилосасвимпрецизноокаракте-
рисатиигрукаопукуиграрију,нитикаопостмодернистич-
коисмевањесамогШекспира.Уколикојепотребноизнаћи
иманентнулогикуигре,онабисемоглараспознатиурет-
кимтренуцимакадасеприповедачодлучиданамШекспи-
ровимречимапредочинекуситуацију,штојенарочитотач-
ноуслучајевимаХамлетовихсолилоквија,попутAlas,poor
Yorick…илиWitness thisarmy….Важнојеистаћи,притом,
да и сам приповедач ове тренутке третира са упадљивом
разликом,бирајућитонбезикаквогкарикирања.28Уколико
играчконстантнобирашекспировскеопције,заплетпостаје

27Riker,P.нав.дело,стр.95.
28Разумесе,одмахпотомслединеједна,већдвеироничнеизјаве.Прво

сепојављујеизбор„Убацитималодоброгстарогсексизма“,штосена
крајуодносинаГертруду (Omostperniciouswoman…) апотомсе,са-
свимиронично,појављујеимајушниодељакОфелијекојиобјашњава
дефиницијуречиpernicious.
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свекомплекснијиидужи,приповедачзаузимаулогутумача,
објашњавајућиХамлетовенелогичнепоступке,самостално
управљајућитокомпојединихразговора.Ушекспировском
играњучувенасценамишоловкетрансформишесеуmiseen
abyme,укојојсепреузимаконтроланадКлаудијемиупра-
вљањеговимнаративнимизборимаусцениигре-у-игрикоја
се одвија сличнимтокомкаоицелокупнаигра којуиграч
контролише.

Закључак

Шта значи делати у видео-играма, и какав карактер уоп-
штеможеиматипоступакувиртуелномпростору?Далије
могуће раздвојити имагинативни чин одциљева, потеза и
играча?Једнуодпрвихкориснихдистинкцијауочиојевећ
Орсетусвојојкњизиохипертексту:29ууметности,основни
поступци суинтерпретативни, а предуслов је умеће „кон-
фигурације”, док је у играма основнициљконфигурација
којапочиванаумећуинтерпретације.Друкчијеречено,док
сутрадиционалнимедијипопутфилмарепрезентативни,30
игресусимулативне,31апосредисудверазличитемехани-
ке. На основу овог полазишта, можемо оцртати и два са-
свимдругачијасхватањааватара–једанаватарјесредство
уживљавања,играчевулазусветигре,адругијесамотач-
ка гледишта, згоданфокус за одигравање саме игре. Спој
овадваполазаправојеслучајан,алисвакакосимбиотичан
–наративнематриценарочитосусклонецентрализацијии
(чврстим)тачкамагледишта,атапозицијауједноомогућује
дааватар,каодеодијегезе,уједнобудеицентарзбивања;

29Aarseth,E.(1997)Cybertext:PerspectivesonErgodicLiterature,Baltimore:
TheJohnsHopkinsUniversityPress,рp.64–65.

30Идејарепрезентацијејошувекјејакабашзбогтогаштосенаслањана
наративнустранупроблема.Међутим,акоиграчанепосматрамосамо
уоквириманаративне теорије, већмоделујемоњеговопонашање (из-
двајају се модели поводљивог, селективног, активног и рационалног
играча),ондасеичитаваперспективациљеваипоступакаигреможе
преосмислитинаосновикојанијенисасвимлудичка,нисасвимнара-
тивна,јерсебавиприродомодносаизмеђумедијаииграчаињиховим
прожимањем.Видети:Smith,J.(2006)PlansAndPurposes:HowVideoga-
meGoalsShapePlayerBehaviour,PhDDissertation,ITUniversityofCo-
penhagen,Copenhagen,рp.23–24.Проблематикасејошвишекомпликује
уколикопостојивеликаинтеракцијаизмеђуаватараидругихликовау
светуигре,јерсеондапроблемирепрезентације,циљева,паисамеси-
мулацијепреобликују у зависностиод тогана којиначин се гледана
карактереувидеоиграма.Упоредити:Schröter,F.andThon,J-N.(2014)
Video Game Characters, Theory and Analysis, Degesis 3.1, Wuppertal:
BergischeUniversitätWuppertal,pp.42–45.

31Frasca,G.SimulationVersusNarrative,IntroductiontoLudology,in:TheVi-
deoGamesTheoryReader,eds.Wolf,M.andPerron,B.(2003),NewYork:
Routledge,pp.223–224.
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дасамосталнопомераграницесветаигре.Иако„месијански
комплекс“ понекадможе да засени остале елементе, нема
сумњедавеликуулогуусамомпроцесуиграисемантика
гејмплеја.Видео-игракаоконфигурацијаунекојмериукљу-
чујемногекомпонентеиразличитерегистре:циљеве,сред-
ствазаостваривањетихциљева,правилаигре,инарочито
„опремузаманипулације“(equipment)исамеманипулације
(начинрешавањапроблема),измеђукојихстојеправилакоја
ихпосредују.32Премаовоммоделу,уопремуспадајуакције,
догађаји,карактерииокружење,докуманипулацијуспада-
јувременска,просторна,каузалнаифункционалнарешења,
алисусветотекпотенцијалнекласификацијесимултаног
процеса.

Шта, на крају, значи „повући потез“ уБити ил’ не бити?
Каоиумногимдругимиграма,посредијечиннаграници
измеђустваралачкогимеханичког.Свакииграчеводговор,
билода сепоистовећује саимплицитнимиграчем,илида
имаупориштеу стварномсвету,уистимахпредстављаи
елементигре,усимулативномпогледу,иелементконститу-
исањаприче.Заправо,питањеједалибиоваиграуопште
могладасеконституишедругачије.Привлачносттехничких
решењаовдепочиванапарадоксимаисагласјима.Играчусе
јасностављадознањадајеслободан,иакоонтоипакније;
даможедаизневеравасваочекивања,идаможедасепре-
домишља;даможедапонављасвепоступкедоконлично
небудезадовољан,алидато,накрају,ипакнемамноговезе
сазаплетомигреиначиномнакојионможедасеоконча.
Отуд,свакипоступакпредстављаокретањеједнестранице
виртуелнекњиге,алијетакњигазаправосредствоколикоје
иоправдање.Она јесимулацијакаконаратива,његовети-
пичнеиатипичнеструктуре,такоисимулацијасвегатога
наметанаративномнивоу.Карактерпоступкаимасамоонај
значајкојимупридајеаутор–уовомслучајуприповедни
глас–аникакосамиграч.Играч,сличнокаоаватарсхваћен
лудолошки,овдеможедасесхватикаосредствоодиграва-
ња,анекаокључничинилац,ито јесвакаконајплоднији
парадоксукомсеБитиил’небитиостварује.Играчсемо-
же добровољно „удаљити“ из света игре и бирати сасвим
диспаратне могућности. Из овог угла, рецимо, играч који
одабере улогуХамлетовог оца при крају игре има опцију
дазатражиодХамлетадасеоносветиузурпаторима,или
дасамосталноистераправду.Изпрвеперспективе,свешто
се дешавало духу постаје врста псеудоканонског паратек-
ста,којиондатребаданаставиХамлетусвојојкласичној

32Eskelinen,M.(2001)TheGamingSituation,GameStudies1(1).
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улози.Задругостановиштенеманиједногоправдања,осим
лудичког.

Безобзиранатокакогледамонапојединетеоријскепробле-
мекојепризивавидео-игра,акојисуовдесамоскицирани,
подручјеимагинативногјезаиграчавишеодпитањадије-
гезе,ипростиресенаонтолошкисложенијемпросторуод
оногкојимвладасамонаратив.Циљигреувекпостоји,како
нанивоукода,путемсаместруктуресветаигре,такоина
референцијалнојионтолошкојравни.Усвојојнајвишојин-
станци,крајњициљ,патакоиконачнипоступак,увектежи
самоиспуњењуформеигре,штојесамопосебисимболички
актблизакестетскомфеномену.Играчможежелетидадо-
ђедокрајаовогХамлета,уживљенусветигре,алислепза
свемогућностикојесумудоступне.Симулацијајепритом
могућакаоестетскидоживљајзбогмогућностислободе,ин-
дивидуалноститесимулацијеимогућностииграњакаолич-
ногчина,штообјашњаваипојавуљудикојисаминеиграју
игру,алиуживајуугледањутуђегпроцесаиграња.Изове
перспективе,интерактивностостајекључнареч,итоупра-
возбогсвогпотенцијаладаинспиришеуживљавањеиемпа-
тију.Заузимањепозицијемоћи,контроле,и/илинаративне
репрезентације(јеровиконцептинисунужноусразмерној
вези)омогућујуиолакшавајуличноинвестирањеусадржи-
ну,штојепсихолошкипродубљениефектанпроцес,пасе
такосрећенизпитањазначајнихзаобразовниконтекст,од
моралнеиемпатијске,прекорелигијске,историјскеиполи-
тичкепроблематике.33Чињеницадасувидео-игресложене
творевине значидаимајупотенцијалдавластито значење
изразе на сложенији и слојевитији начин негоформе које
суимпретходиле,алитоникаконезначидасуослобође-
не терета културе, нити претходних значењских система,
наслеђених из аналогне сфере, нити да је тај потенцијал
сложености нужно показатељ истинског уметничког ква-
литета.Насличанначиннакојилакунетекстаувекостају,
ишекспировски литерарни контекст прожима сваку адап-
тацију, сваки медиј, без обзира на његову специфичност.
Такосеивредностпојединихадаптацијамериумешношћу
сакојом јеиспоштованобогатствоисторијскихконтекста,
доксевредностдругихпроцењујепремавештинииумећу
транспозиције.
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TOBEORNOTTOBE–
SHAKESPEAREANDVIDEOGAMES

Abstract

The paper analyses video games in the context of new media and
considerstheirartisticpotentialfromtheperspectiveofGameStudies.
Using To Be or Not to Be, an adaptation of Shakespeare’s Hamlet
as an example, the paper presents a theoretical examination of the
game’s structural, textual and narrative features and ludic elements,
so as to elucidate the principles of adaptation and transformation of
a literary text intoanewdigital form,aswellas theadvantagesand
thedisadvantagesofsuchprocesses.Trustinthenarrative,alongwith
adequategamemechanicsandtheplayer’sperceptionhaveprovento
becrucialforaccomplishingintentionofthegame.Atthesametime,
theanalysisservesasabasisforinterpretiveframeworkthatwouldlead
toaffirmingtheaestheticpotentialofvideogamesandthusgiveriseto

uncoveringtheartisticpotentialofotheralgorithmicstructures.
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