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ЛУДИЧКОИЗМЕШТАЊЕ 
БИБЛИЈСКОГМИТА
THEBINDINGOFISAAC

Сажетак:Видео-игра„TheBindingofIsaac”(2011)ЕдмундаМек-
милена (EdmundMcMillan)представљапостмодернуобрадуби-
блијскеепизодеоАврамовомжртвовањуИсака,којасе–речником
„Хетерокосмике”ЉубомираДолежела(LubomirDoležel)–може
описатикаорадикалноизмештањепрвобитногнаратива.Упи-
тањујеполемичкиантисвет,којијепредстављенкрозперспекти-
вуИсака,дечакакојегзлоставља„телејеванђелизмом”(„televan-
gelism”)опседнутамајка.Окосницаигрејењеговогејмификовано
фантазирањеоокршајусародитељем,којејепрожетодубоком
анксиозношћуповодомсопственогсагрешења.Каоодговорнаосе-
ћањенелагоде,дечакинструментализујепопкултурнеелементе,
нарочитоизсферевидео-игара.Искуствозлостављаностиизра-
жавасеикрозтзв.„rougelike”жанр,којемиграприпада,што
омогућава процедурални израз опсесије кроз итеративно припо-
ведањезаснованонаразлициипонављању.Цикличнинаративове
видео-игре сведочи о (не)могућностима савременог лудизма да
искупитраумузлостављања.

Кључне речи: „The Binding of Isaac”, измештање, Долежел,
итеративноприповедање,постмодернизам

БиблијскаепизодаоАврамовомжртвовањуИсакаједнаје
одпричаКњигеПостања,којајеухумнастицичестокомен-
тарисана,какозбогкултурно-историјскетежине–преласка
саљудскенаживотињскужртву–такоизбогнапетогзапле-
таукомсежртвовањесинајединцазаустављаупоследњем
тренутку,божанскоминтервенцијом.Натајмитсеосврће
иЕрихАуербах (ErichAurebach), у првомпоглављу своје
капиталнестудијеореализму(Mimesis,1968),разликујући
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основнемодусепредстављањакојејеевропскакњижевност
наследиларедомодхомерскогибиблијскогкорпуса.Гово-
рећионедостаткуописнихпридевауБиблији,уодносуна
Одисеју,онпримећује:

„Усамојпричијављасетрећаглавналичност:Исак.Док
сеБогиАврам,слуге,магарцииоруђаједноставноиме-
нују, а да сене спомињунеке особинеили какве друге
ознаке,Исакдобијаједнуапозицију;Богвели:УзмиИса-
ка,садасинасвојегамилога.Нотонијеникакваознака
Исака,какавјеонуопште,иванодносапремасвомоцуи
вановеприче;нијетоникаквоописноскретањеипреки-
дање,поштонијеникаквокарактерисањеИсака,којеби
указивалонањеговуегзистенцијуиначе;далијеонлеп
илиружан,мударилиглуп,великилимален,допадљив
илиодвратан–отомесеовденеговори.Осветљавасеса-
мооноштосемораунутаррадње,садаиовде,знатиоње-
му–дабисеистаклокакојевеликоАврамовоискушење,
идајеБогтогапотпуносвестан.”1

ДокАуербаховкоментарнипоштонетребаразуметикаоза-
мерку,нарочитокадсеимаувидуњеговависокаоценапред-
стављањастварностиубиблијскомтексту,постмодернидух
савремености–којијенавикаодапостављанеугоднапита-
њаотекстуалнимбелинама–ипакзастајеипитасе:„Шта
јесаИсаком?”Свакако,библијскомауторусȃмдечакније
биозанимљив,упоређењусадрамомАврамовогконтакта
саоностраним.Међутим,савременост,којојјеБогдоступан
прекотелевизијскихпродавацарелигије, сасвимдругачије
гледанатајпроблем.Отаквомједномрадикалномизмешта-
њупримарногбиблијскогнаративапроговараивидео-игра
ЖртвовањеИсаково (TheBinding of Isaac) ЕдмундаМек-
милена2 (EdmundMcMillan). Ту врсту постмодернистичке
прераде текста чешки теоретичар књижевности, Лубомир
Долежел(LubomirDoležel)дефинишенаследећиначин:

„Измештање конструише суштински другачију верзију
протосветатакоштоизновадизајнирањеговуструктуру
инановоизмишљањеговупричу.Тенајрадикалнијепост-
модернистичкепрерадестварајуполемичкеантисветове,

1 Мој курзив. Ауербах, Е.(1968)Мимесис: приказивање стварности у
западнојкњижевности,преводТабаковићМ.,Београд:Нолит,стр.16.

2 Уовомтекстућусекориститиискључивооригиналномверзијомито
ономпревеликенадоградњезаНоћвештица2011.године;притомиг-
норишемвеликеизменеисадржајнедопунесвихекспанзијаодкојих
последња у тренутку писања још увек није издата. Кохерентан аргу-
ментзаштобимогаодабудепредметзасебногтекста,алисесводина
проширењелудичкекомпонентезбогкојејенаративпомалоразводњен.
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који подривају или негирају легитимност канонског
протосвета.3

ГлавнеразликеизмеђубиблијскогмитаиЖртвовањајесу
изменеунаративу,перспективизација(крозликжртвованог
детета)ипотпунапроменауметничкеформеуинтерактивни
виртуелнипростор,односно–увидео-игру.4Родитељкоји
жртвујесинајединцавишенијебогобојажљивиизабраник,
већ мајка залуђена „телејеванђелизмом” (televevangelism),
која се води „гласом одозго”.5 Ремедијацијом кроз комер-
цијалне телевизијске програме, библијски мит губи своју
метафизичку тежину и своди се на пуки, „лако читљиви”
фикционалнитекст,којимсузатрованијунациигре,налик
онимауроманимаСервантесаилиФлобера.Гласизтелеви-
зоранаређујеМамиданајпресинуодузмесве„лоше”ства-
ри,какобигаодсеклаодсветаисветскихзала,анакрају
идагажртвујеуимесопственеверностииљубавипрема
Богу.Тимесенанаизгледмалавратауводидругитемељни
дисруптивнимотивЖртвовања:проблемИсаковог сагре-
шења,којиусамомбиблијскомтекстукаотакавнепостоји.
Све се то предочава на самом почетку игре, у наративној
формикраткогвидео-клипа–тзв.„синематика“(cinematic),
изведеногутехницицртежа,чимесесугеришедечаковоау-
торство дводимензионалног света игре.6Наративни значај
Исаковеперспективепостајејошизраженијикадаиграчко-
начноступиулудички,интерактивнипростордечаковема-
ште. Доминантна приповедачка форма видео-игре притом
омогућаваједноставнуупотребунајразличитијихдифузних
мотивскихструктуракрозњиховоразмештање,неповер-
тикалинаратива,већхоризонтално.Иакојекарактеризаци-
јаокружењем(setting)широкораспрострањенаиудругим

3 Долежел,Л.(2008)Хетерокосмика–фикцијаимогућисветови,прев.
КалинићС.,Београд:Службенигласник,стр.21.

4 ОзначајупросторазавидеоигрукаоформуписаојејошЛевМанович
у(LevManovich),у:Језикуновихмедија(Manovich,L.(2002)Langua-
geofNewMedia,London:TheMITPress,pp.244-285),студијидигитал-
ногизраза,издатојјош2002.године,кадајепостојаосамомалиделић
техника,пачакижанровакоједанаспознајемо.Напредакумогућно-
стимаауторавидеоигарајеипакусловљениразвојемтехнологије,као
иусловимадистрибуцијекојисуод2008. годиненаовамодрастично
повољнијизамањеамбициознепројекте.

5 Свипреводиизенглескогизворникасумоји.Превођењеодређенихна-
зиваизигреитерминаизсферегејмингаизбегнутојеуследнемогућно-
стидасеусрпскомјезикунађееквивалентилибаремнекикојиневређа
слух,кадасамречиостављалауоригиналууиталику.

6 Штосеипотврђујенакрајууводногсинематика,кадаИсакдижепоглед
сасвогцртежа.
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уметностима,7 једнаодмогућностиприповедањауиграма
јесте и коришћење простора као „интерфејса за базу”,8 у
овомслучајузадетаљеоИсаковомживотукојинелинеарно
изграђујуукупаннаратив.

У даљем тексту разматрам особености измештања ориги-
налнебиблијскеепизоде,најпрекрозелементекојиовуигру
квалификујукао„причуоуму”,9односнокаодолежеловски
светса једнимликом.Притоме,анализићебитиизложен
садржајдечаковесвести,којуобликујесукобсин-мајкаина-
метнутоосећањесагрешења.Посебнапажњабићеобраћена
инасвојства„дифузног”наративаигре,тојестнаупотре-
буrougelike10цикличнеструктуресаизменама,каомогућег
примера„правог”итеративногприповедања.Формалнаре-
конфигурацијалинеарногнаративауовојигрипревасходно
изражаваосећањебезизлазностиуискуству злостављаног
детета,упричибезтелеологије,безправогразрешењаибез
краја.

Притисактелесности–
психакао„природнасила”

Лудички просторЖртвовањаИсаковог можемо окаракте-
рисатикаоопросторавањепсихе.Иако је збогразличитих
завршетака и амбивалентне стилизације тешко разлучити
шта припада „реалном” слоју фикционалног света, а шта
Исаковојмашти,уводниекрансакогасеприступалудич-
ком простору означен је као његов цртеж. О томе говоре
некиодследећихдетаља:сенкањеговеруке,мувакојапро-
лећеизмеђуокакамереиприказаногпапира, каоимоно-
хроматскапалета,којанеутралишекарактеристичнистрип-
колорит игре и свему даје изглед скице. Поред тога што
намдајевредансигналда јесвештоћемовидетизаправо
производИсаковогума,такавуводуигривипросторупу-
ћује и на општеместо „уласка у слику”, каометафоре за

7 И једнакопримећивана, рецимоу књижевностиЧетменовој (Seymour
Chatman) анализиЏојсовеприповеткеИвлин;ChatmanS. (1980)Story
andDiscourse –Narrative Structure in Fiction andFilm, Ithaca:Cornell
UniversityPresspp.138-145.

8 Manovich,L.исто,стр.251.
9 Долежел,Л.исто,стр.108.
10Упитањујетипопштегдизајнаструктуревидео-игрекојисезаснивана

краћимпреласцимакрознизнивоасастављениходнасумичногенери-
санихелеменатаналепљенихнаопшту,константнуструктуру,штопо-
новнопрелажењечинипривлачнимзбогсталногувођењановина.Ци-
кличностсетакођеохрабрујесистемомоткључавањасадржајанаконод-
ређенихподвигаилицелихпрелажења,штојеначиндаиграчнапредује
инахоризонталнојравни,анесамопотомеколикоједалекоодмакаоу
самомпрелажењу.
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гејмингуопште,11суочавајућииграчасаметалудичкимсло-
јемзначењачакипрепочеткаигре.Крозовајпоступакчи-
таваиграсеконтекстуализујекаоимагинативнидоживљај
биткесаопресивноммајком,начијућевизуелнуииграчку
реализацијуутицатибројнифакториискустваједногсевер-
ноамеричкогдечакаXXIвека.Лудичкипросторсепритом
квалификујекаодолежеловскисвет са једномособом,на-
ликУисмансовом(Huysmans)романуНасупрот,укомније
речосукобучовекасаприродом(каоу,рецимо,Дефоовом
РобинзонуКрусоу),већјеупитањуусебезатворен,„ексклу-
зивниум”,„уместете”.12Али,доккључпȃдаУисмансовог
протагонистепредстављапотискивањеприроднихсадржаја
и„осветасилеприроде”13увидуболести–Исаковсвет,бу-
дући у потпуности имагинаран, подлеже искључиво зако-
нимањеговогпсихизма.Његовумјетајкојиконституише
космослудичкогпросторауманиру„природнесиле”.Тако
створени свет носи у себи перспективизујућу компоненту
измештања,атакођеиграчаупознајесаизвеснимдетаљима
издечаковогживота.

За почетак ваља испитати основну играчку ситуацију, од-
носно које се могућности интеракције отварају у првом
сусретусаигромиштанамтоговориоИсаку.

Слика1Скриншот,McMillen,E.andHimsl,F.
TheBindingofIsaac(2011),Steam

Интерфејсиконтролеисписаненаподупрвесобеупућују
насеријалЛегендаоЗелди (TheLegendofZelda),нарочи-
тонапрву,истоименуигруиз1986.године,штотематски
призиваескапистички,бајколикисценариоспасавањаоте-
тепринцезе,толикокарактеристичанзараниразвојгејминг
индустрије. Ова референца поставља извесни „хоризонт

11Један од чувених скорашњих примера је приступ нивоу „Насликани
свет”(PaintedWorld)изпрвогделасеријалаDarkSouls,укомиграчдо-
словнопролазикрозплатнодабиприступиоопростореномнасликаном
пејзажу.

12Исто,стр.60-61.
13Исто,стр.64.
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очекивања” (Wolfgang Iser), у погледу снаге и изузетних
способностииграчевог аватара.Али,ЖртвовањеИсаково
одбацује овако очекиванеи типичнеформулације игривог
протагонисте.Дечаксебезамишљакаопотпуноголог,ње-
говајединасредстваборбесуједнабомба,приказанауин-
терфејсу, и сузе које испаљује уместо пројектила. Другим
речима, Исак је потпуно изолован и немоћан, за разлику
одјунакаЛегендеоЗелди,когкрасибајковиткостимина-
оружање.Проласкомуследећусобудечакаспопадајунео-
бичнинепријатељи:једнаодшестврстамува,илинекаод
триврстецрва;затимпијавице,камиказе-пијавице,илиса
варијацијаманатемучирова,угрушака,мозговаилицрева.
АнимацијаИсаковихнепријатељаједнакоје„дечија”,каои
ууводнимсинематицима,штосâмопосебиинтезивирагро-
тескнувеселостовихбића,којимасепревасходнотематизу-
јетелесностираспадање.ДоксеуЛегендиоЗелдипротаго-
нистасуочавасамагичнимбићима,којасууслужби„Прин-
цатаме”(окупаторамирољубивогкраљевстваХајрул),агре-
сијаИсаковихпротивниканијеничимобјашњена.Њихова
мотивацијасенеексплицира,чимесесугеришедасуони
експоненти „природне силе” Исаковог имагинаријума14 –
отелотворењадечаковиханксиозности.

Значајтелесностинаговештавасевећууводномсинемати-
ку,укомсеприказујеМамакакоИсакуодузимаодећу,за-
једносаиграчкамакаоизвориманечистоће:дечакпостаје
огољенпредњом,алиипредсамимсобом.Темадечаковог
суочавањасавластитимтеломдодатносепроширујепоја-
вом нових непријатеља, који су представљени каоњегове
деформисане верзије. Наметнути страх од сопствене гре-
шностиотелотворавасеуфизичкиоштећенимсопствима:
Исака тако нападају зомбификоване верзије њега самог,
његовообезглављенотело,илипакосамостаљенаглава,у
вишеваријација.Телојеједнаковажноизањеговеbossне-
пријатеље,којимасепостварујудраматичнепредставенеу-
обичајенихобољења,одкојихпобољевајуИсаковисурога-
ти:Близанци(Gemini)отеловљујусиндроммеђублизаначке
трансфузије (током које један од једнојајачних близанаца
узурпиракрвотокдругог),докГерди(Gurdy)тематизујетзв.

14Притоммислимискључивоналудичкипростор,будућидасеонможе
посматратикаодолежеловскисветсаједномособомињемуаналогном
„природном силом” која у недостатку ликова гради основни сукоб са
протагонистом.ЈединикандидатзаликауигривомсегментујеМамау
свомbossоблику,алисењенобесумочнонасиљетешкоможедовести
увезусадефиницијомособепредложеномуХетерокосмици:„Особаје
ентитеткојипоредфизичкихсвојставапоседујеименталниживот(ста-
њасвести,особине,догађаје,чинове)”(Исто,стр.44).Свођењемајкена
„природнусилу”јестеједнаодснажнијихдимензијаИсаковемуке.
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Герд:„гастроезофагеалнурефлукснуболест”,односновра-
ћањежелудачногсадржајауједњак.Обаорганскапореме-
ћаја асоцирају на неуравнотежену конзумацију и предста-
вљајујошједнувизију„смртноггреха”,којуИсакпокушава
дасавладанасвомпуту.

Ускладусатрадиционалнимформуламахеројскогпутова-
ња, алииосновнимгејмплејпринципимаповећањатежи-
неизазова,Исакуспутпостајејачикрозсакупљање„пред-
мета” (items).Укратко, онипобољшавајуИсакове борбене
способности,аделесенапасивне–којиапсолутноутичу
на могућности аватара, и на активне, чији се ефекат ма-
нифестујепожељииграча,притискомна тастер.Сваки је
представљенпосебномиконицоминазивомкоји само су-
геришеефекат,штосе,каоуосталомимногедругествари
уиграма,паиуЖртвовању,можесазнати самометодом
испробавања.15Радифокусанаизмештањебиблијскогми-
та,предлажемтематскуподелупредметанаприватнеина
попкултурне(којеостављамзапотоњуанализу).Првугрупу
карактеришевезаностзаИсаковусвакодневицуикојасто-
гапредстављаизузетноважанизворинформацијаофабу-
ли.Например,наосновуприватнихпредметаиздечаковог
арсеналасазнајемодајенекадаимаомачку,псаМакса,се-
струМеги;наравноускладусаизопаченомлогикомчита-
вог света, онихналазикаомртве,уздодатанефекат тога
штојеМегиприказанауфетусоликомстадијуму,аодМакса
налази самоњегову главу.Другипредметиуказујунажи-
вотзанемареногизлостављаногдетета:низпредметакоји
тематизујуоброкепоказујудасеИсаковадијетасастојала
углавномодпсећехранеипокварногмлека,априсутнису
иварјачаикаиш,традиционалниносиоцифизичкогкажња-
вања. Упркос морбидности Исаковог имагинаријума, по-
стоји и значајно лудичко искупљење наведених предмета,
будућидасеповређивањемдечаказаправооснажујуигра-
чевеспособности.Усветлусузакаоглавногоружјаовакав
третман има свој специфично изопачен смисао: заИсака,
јединоолакшањемукејестеплакатијачеибоље.Везапат-
ње и оснаживања, карактеристична за дословно схваћени

15Овоседрастичномењаукаснијимверзијамаигре,патакоуAfterbirth
експанзијизахваљујућидинамичномприказуатрибутавишенеманика-
квемистеријеокоособинапредмета.Тојејошједанодпримерагејми-
фикацијекаорастакањазачудностиинаративнегустинепрвеинстанце
игреиприближавањусеријалаономештојеМановичоцениокаонови,
модабилни модел уметничког дела насупрот старом, линеарном типу
уметничкогделаоличеномуиграмасастрогомкомпозицијомкаоштоје
Мист(Myst;Manovich,L.исто,стр.245).Afterbirth+јеовуметаморфозу
комплетираоувођењем(релативно)приступачногсистемазамодовање
итимепотпунооцениоЖртвовањекаогејмингсистемукојисеможе
додаватисвеисваштанауштрбИсаковеприче.
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смисаохришћанскихмука,овдејеприказанаунастраности
„погрешногчитања”,каквоможеиматидетекојетрписна-
жанутицајједнаконеспособног„читаоца”уликуродитеља.
Утомдуху, самоповређивањетакођедобија својеместоу
Исаковојгејмификацијисвакодневице:„Маликамен”ижи-
летповећавајуефикасностсуза,аомча,ироничноназвана
„Трансценденција”,дајеспособностлетења.Какоовајскуп
небипостаомелодраматичнапапазјанија,додатисуипред-
мети који симболизују „општа места” детињства, попут
„Прехладе”, „Долара” (који представља богатство одмак-
сималних99новчића),16ипопутможда јединог„невиног”
предмета уЖртвовању Исаковом – „Чоколадног млека”.
Многипредметимењајуисамизгледаватара,чимесенави-
зуелномпланутакођеистичезначајтела.Наконштоиграч
покупинеколикопобољшања,предметипостајуиносиоци
гротескног, када се бројни визуелни ефекти „наслажу” на
„побољшаног”дечака.

Прерушавањејејошједнаодвеликихтемаигре,будућида
истиче„флукспостајања”Исаковогидентитета,којиједе-
таљноанализираоЏорданВуд(JordanWood),17уоквирима
queerтеорије.Могућностидасепрелажењеигрезапочнеу
костимубиблијскихгрешникапопутМаријеМагдалене,Ка-
инаилиЈуде,сугеришеИсаковуидентификацијусапреступ-
ницимаипоновоупућујенаглавнупоткухипертрофираног
осећајакривице.Нанивоуигреовојејошједнопроширење
играчевихспособности,будућидаовиликовиимајуизме-
њенеатрибутеидастартујусајединственим„предметима”,
којимасепојачавајуодређениаспектиигре.ТакоКаин,као
архе-убица,има„јачи”напад,докЈудаигрузапочињесатри
(издајничка)златника.

Поред„митских”ликова,умеханиципреоблачењафигури-
раиМајкакаоједини„стварни”лик,будућидаИсакможе
дапокупиразноврснеМаминепредметеиобучеихилиис-
користикаоактивне.Такосеиграчможенаћиуситуацији
дањеговаватарносиМаминвеш,штиклеиконтактносо-
чиво,аидамууснекрасињенкармин.Одећаповећавадо-
метсуза,сочиводајесузамаефекатзамрзавањанепријатеља

16Играчеваватарнеможеда„носи”вишеодтога.
17Wood,J.(2017)RomancinganEmpire,BecomingIsaac:TheQueerPossibi-

litiesofJadeEmpireandTheBindingofIsaac,GamingRepresentation:Ra-
ce,Gender,andSexualityinVideoGames,ed.Malkowski,J.andRussworm,
T.M.Bloomington:IndianaUniversityPress,p.225.Занимљивпогледна
овутемудајеиЏејсБритенкојиистичеквиридрагкомпонентепро-
менаИсаковогвизуелногидентитета;BrittainJ.HobbyHorseAnatomy:
BawdyandBodyinTheBindingofIsaacChapter2,Entropy,17.6.2015,12.
7. 2020; https://entropymag.org/hobby-horse-anatomy-bawdy-and-body-in-
the-binding-of-isaac-ch-2/
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(шторадиигрудњак),докМаминоокоомогућаваИсакуда
испаљујепројектилеслеђа.Мајчинскателесност,којуови
ефекти јасно маркирају, означена је као прогонитељска и
контролишућа. Преузимајући њену одећу, дечак присваја
засебеМаминготовобожанскистатусунутарфикционал-
ногсвета,којимуомогућававршењепритискаиздалекаи
уливање страха непријатељима.Исакова параноја се овим
уздиженанивокосмологије:мајкапостајеалфаиомегаза
свастворењакојанастањујуњеговум.Онајеузроксветаи
његовоконачноисходиште:последњиbossигре.18Борбаса
Мамом, на крају нивоа „Дубине”, индикативно је хтонска
полокацији,алиисинтетичнапотипу,собзиромнатода
онаможедапризовенепријатељескојимасеиграчсуочио
напретходнимнивоима.Упитањусувећинскиисаколика
бића,штоимплицирањенудеоустварањудечаковихкрњих
сопстава,алиињеногосподарењенадчитавимфикционал-
нимсветом.Анксиозностодмајчинскогутицајавидљиваје
инајошједномнивоуанатомијеовебитке:њенаbossсоба
јејединаизкојенепостојиизлаз.Заразликуодуобичајених
соба са „најјачим” противникомнивоа, просторија у којој
Мамапребиваимачетвороврата;крозњихпровирујуњене
очи, које на аватараиспаљују крвавепројектиле, алтерна-
тивноирукекоје грабекааватару;други,директаннапад
јестегажењеИсака.ОкруженостМаминимтеломјеконачан
изазовзадечака.Притисакфрустрацијесетимеинтезивира
дозаточеностиукругуизкогсинможедасеизбависамо
силом,или–уовомслучају–плакањем.Усукобусањеним
теломврхунисванегативностдечаковогума;њенпадјеуо-
сталомиразлогзанајочигледнијеслављечитавеигре,које
представљацртежуменијунаконпрвогуспешногпреласка:

18ИакосеудаљојанализинеговориооткључавањуМатерице(Womb)
каоскривеногпоследњегнивоа,иМаминосрце(Mom’sHeart)ихибрид
срцоликогфетуса(названItLives!)скојимасеиграчсуочаванатомни-
воусутакођеинтегралнидеомаминетелесности,стогасматрамдаово
одређењенијеугроженоњиховимизостанком.Овадваbossнепријатеља
додушепрецизирајумајчинскуемотивностињенувезусадететомкао
суштинскиболнаместазаИсака.

Слика2Скриншот,McMillen,E.andHimsl,F.
TheBindingofIsaac(2011),Steam
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Интериоризацијакултуре

ХронотопЖртвовањајеСевернaАмерикаXXIвека.Тосе
можезакључитипосматрањемванпсихичкихсадржајакоји
сеизлажууоквирулудичкогпросторанаистеначинекао
и они уже везани заИсаково приватно постојање.Наиме,
у игри су присутнимноги елементи популарне културе, а
јављајусеунеколикотематскихблокова:популарнабиблиј-
ска иконографија и њој паралелан популарни окултизам,
интернет и geek култура, као и саме видео-игре. Њихова
имплементација, односно „гејмификација” пружа врхун-
скуприликузаимплицитнукритикупопуларнекултурекоја
сталнобалансиранаивицигротеске.

Важнуулогупреиначенихбиблијскихсадржајауовомна-
ративу није тешко објаснити, с обзиромна то да је наме-
тањебанализованогсветогтекстаосноваИсаковогосећаја
нечистоћеиМаминогнегативногутицаја.Заплетједослов-
нопозајмљенизБиблије,такода јеуовојдрамисуочава-
ња са сопственом кривицом појава хришћанских мотива
готовонеизоставна.Каоштосугеришеиосновнинаратив
у ком се критикује озлоглашена лукративност „телејеван-
ђелиста”,ЖртвовањеИсаковоусмеравасветлонафеномен
тзв.„погрешногчитања”библијскогтекста(HaroldBloom)
инањеговапотенцијалнотрагичнаисходишта.Радњупо-
крећеМаминаинтерпретацијабиблијскеприче,чијесуди-
ректнепоследицеподечаковживотелабориранеууводним
синематицима. Ипак, тумачење које доминира лудичким
просторомјестеоноИсаково–практичнодериватдерива-
та,будућидасесавупрошћенирелигијскисадржајдодат-
но поједностављује незрелошћу његовог ума. Религиозни
мотиви подлежу „гејмификацији”, доминантном филте-
ру разноврсних културема које Исак инструментализује.
Тако се „седам смртних грехова” тематизује кроз играчки
тропмини-boss-ова;визуелно,онипредстављајустворења
изкласе „исаколиких”непријатеља,штоихчини још јед-
ном дечаковом пројекцијом сопствене пропасти. Њихови
напади представљају поједностављење карактеристично
за дечију машту, која замишља персонификације смртних
грехова:Пожуда,тако,пратиобразац„брзих”непријатеља
који прогоне играчев аватар, док је Прождрљивост пред-
стављена као распорени стомак, из ког се на јунака испа-
љујуласери.Банализацијајеовдеосновакритичкеоштри-
цеМаминог„испирањамозга”,причемусукомпликовани
теолошкиконцептиугураниуинфантилнусвесткојанијеу
стањудаихпојмидругачијенегосамокаочудовишта.Вр-
хунацгротескногпроцесаслободнихасоцијацијауоваквим
околностимавидљивјеупримеримапопутГнева,којиИсак
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замишља као мрачну, живчану верзију јунака популарне
игреБомбермен(Bomberman),одкогсуипреузетиобрасци
напада–тачније,гађањеаватарабомбама.

Јудеохришћанскимотиви су далеко присутнији и развије-
нијиуравнипредмета,гдеихможемоугрубоподелитина
„мрачне”и„светле”.Првисууглавномфокусиранинапоја-
чавањеаватаровихнападаитематизујуокултнутрадицију
везанузафигуруђавола,даклеједнуодлатералнихкултур-
нихлинијабиблијскогмита.Другијудеохришћанскимоти-
висеугејмплејуманифестујуиликаоопштапобољшања,
иликаоонакојаповећавајуброј„срца”,19иужесувезана
захришћанскесветињеицркву.Оноштојеважноистаћиу
везиса„мрачним”предметимајестемеханизамуговораса
ђаволом:наиме,акоиграчнаспратунеоштетиниједноод
црвених, „правих” срца, он бива награђен собом-светили-
штем,укојојиграчпопотребимењаосвојенасрцазаодре-
ђенекориснепредмете.Овдесе„душапродаје”заодређени
сетпобољшања,попутвећспомињане„мртвемачке”(која
играчудаједеветживота),илисестреМеги,алии„Пента-
грама”, „Пакта” или „КњигеБелаилове”.Поред овакоме-
лодраматичномрачнихпредмета,тујеитзв.„Уиђи-табла”
(OiujaBoard),алатнамењенспиритистичкимсеансама,који
јелиценцираоамеричкипроизвођачиграчакаХасбро (Ha-
sbro) и тако дециширом света омогућио забавну комуни-
кацију са оностраним. Заједно са већ размотреном темат-
скомлинијомоснаживањакрозсамоповређивање,„мрачни”
предметидиректноповезујуисквареносткаопожељанмо-
дус напредовања, будући да су као побољшања примарно
везана за наношењештете непријатељима одизузетне ва-
жностизапрелазакигре.20Такојеједнооднајрадикалнијих
појачањауправо„Паклениогањ”(Brimstone),којиИсакове
сузе трансформише у некакву ватру-ласер; тај предмет је
могућедобитисамоприпотписивању„уговорасађаволом”.
Речјеоразорној„антигрешничкој”сили,наликонојкојаје
описанауКњизипостања,акојусадаИсакприсваја.Као
штојеидентификацијасаМамомбилапожељназаиграча,
такоаватараоснажујеиприхватањегрешности.Упоређе-
њусаовим,„светли”предметисуврлонеутрални:тако,ре-
цимо,„Бројаница”и„Реликвија”помажуакумулацијусрца,
а „Ореол“нудипобољшање свих атрибута.Међуњима је

19Срца се као и у оригиналној Зелди уЖртвовању користе да означе
healthbarаватара.

20У питању је консензус у играчкој заједници окоЖртвовања, а и по-
штоубрзававременеопходнозаелиминацијунепријатеља,високаште-
та смањује вероватноћу да ће непријатељи погодити аватара и тиме
повећаваиграчевешанседаћепреживетипрелазак.
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најиндикативнијеприсуствоБиблије,којакаоактивнипред-
мет Исаку даје анђеоска крила и способност летења, али
и има и још једну, скривену намену: у блиском сукобу са
Мамом,активацијаБиблиједоносиаутоматскупобеду.Ова
прилично лутеранска способност самог библијског текста
да„будејаче”одкрњегверовања,заједносачитавим„све-
тлим”фондомсугеришедаколикогодбиласнажнакрити-
касистемаверовањауЖртвовању,онасеипакнеодноси
насадржајколиконаформуверовања:намодусерелиги-
озногискуства који се заснивајунапогрешнимчитањима
или интенционалним обманама, попут поменутог „телеје-
ванђелизма”.Утаквојконцепцијинаглашавасепозитивно
вредновањеличнеегзегезе,светаштва(„Ореол”,„Реликви-
ја”)имолитве(„Бројаница“),којисупредстављеникаоне-
штоисцељујућеипозитивно,аизнадсвегасупротстављено
комерцијализованојрелигији.

Другивеликитематскиблок,којиоличаваИсаковеутицаје
из спољног света, јестефондпопуларне културе сафоку-
сомнањенеgeek аспекте,чији значајниподскуппредста-
вљајууправовидео-игре.Једнатиппопкултуремапредста-
вљају референценапопуларнефилмове, попутМатрикса
(1999),представљеногупредмету„Савијенакашика“,који
Исакудаје„спритистичке”(psychic)сузе,тимеупућујућина
сцену изфилма у којој неименовани дечак савија кашику
узпомоћсвогума. Још једанпример јелопатаWehave to
godeeper! („Морамодаидемодубље!”),чији јеназивди-
ректницитатизфилмаПочетак(Inception,2010).Ускладу
садечијомлогиком,протагонистаузпомоћовогпредмета
„копа” пут према следећем нивоу. Алтернативнији шмек
дајуShoopDaWhoop! илиMonsterManuelпредмети, при
чемупрвипредметпредстављаомажистоименоммиму,21а
други–реминисценцијунадруштвенуигруDungeonsand
Dragons(WizardsoftheCoast).ТипредметипотврђујуИса-
ковувезаностзаширокопоткултурноискуство,чимесепру-
жајошједнакарактеризационанијансапротагонисте.Њи-
ховагејмификација јеприличноједнозначнаипредставља
доброћудну пародију: густи онтолошки смисао филмова
МатриксиПочетакпоједностављујесеиприлагођававећ
помињаномтренду„подетињавања”,односноинфантилиза-
цијесложенихконцепата.Мимјеједнакоапсурднопрофан
каоиусвоминтернетпостојању,аManuel–ипоредпогре-
шногспеловањаречиmanual – самопризивапријатељски

21Упитањујеједнаодреликвијаранеинтернеткултуре,кадасумимови
махомбилилака“нонсенс”забава.ShoopDaWhoop,одредницанапор-
талуKnow YourMeme, 12. 7. 2020; https://knowyourmeme.com/memes/
shoop-da-whoop
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настројенастворењадасеборезаИсака.22Приказаниути-
цајпопуларнекултуремождајестекарактеристичанпример
постмодерногеклектицизма,који јеуЖртвовањуоцењен
каоукупнопозитиван.Коликогодовајблокбиослабогин-
тезитетауодносунадругекултурнеформације,башјетаква
лакоћаовихпредметаелементкојидонеклеискупљујесве
штојеужасноузнемиравајућеувезисаИсаковимунутра-
шњимживотоми,уизвесномсмислу,уносидашакведрине
уњеговохтонскоимагинативнопутовање.

Каоштојевећнаговештеноупрегледулудичкогпростора,
ЖртвовањеИсаково јеизузетнотесноповезаносасерија-
ломЛегендаоЗелди, одкојегпреузимаиинтерфејсилу-
дичкесистеме,попутграђењанивоаодпојединачнихсобау
којимасеиграчсукобљавасанепријатељима.Уигрисупри-
сутнеиреференцеувидупредмета(„Мердевине”,„Врећа
сабомбама”),којифункционишунасличанначинкаоиу
Зелдасеријалу.Али,укупанрезултатјесвакакодругачији,и
тодотемередаоЖртвовањуможемоговоритиикаоосво-
јеврснојанти-Зелди.УпоредниодносизмеђудвеигреЏејс
Бритејн(JaceBrittain)сажеојенаследећиначин:

ИграосамсвакуЛегендаоЗелдиигруиколикојазнам,
Линк[протагонистасеријала]невршинужду:онједесу-
пу,пијемлекоиспавакада јеиграугашена;алиизмета
нигденема.Гдеје,дакле,измет?Надругојстранипак,већ
током првог играња,ЖртвовањеИсаково оставља ути-
саккаода је складиштесвихНинтендових23фекалијау
периодуод30година.24

Иаконикаконе треба пренебегнути односизмеђу ове две
конкретне игре, гејмерска интертекстуалностЖртвовања
је суштински важна као принцип стварањафикционалног
света:уколикоизДезесентовеорганизације светаможемо

22Пошто је у питању референца на приручник са гејмификованим чу-
довиштимакојеиграчимогудасретнуприиграњуDungeonsandDra-
gons,значењечактрпиипозитивнупромену–призванабићанисуне-
пријатељи,већсавезници.

23Нинтендојенаравнопознат,иудобруиузлу,посвоминсистирањуна
концептуиграњазацелупородицу,штојењиховеигредоданашњегда-
наодржалослатким,шаренимипријатним.ЕдмундМекмиленјесвоју
иницијалнупопуларносткаонезавистанаутористекаоигромкојајеиз-
градилаодносдоброћуднепародијепремаСупер-Марију(SuperMario),
SuperMeatBoy(2010),којајеипоредцртаћ-гротеске,којујеЖртвова-
њенаследиломногомањемрачнаигра.Љубавнапричаизмеђукоцкеме-
саидевојке-фластераделујекаоДизнипродукцијауодносунаИсаков
живот.

24BrittainJ.HobbyHorseAnatomy:BawdyandBodyinTheBindingofIsaac
Chapter1,Entropy,10.6.2015,12.7.2020,https://entropymag.org/hobby-
horse-anatomy-bawdy-and-body-in-the-binding-of-isaac-ch-1/



316

ЈОВАНА ВУЈАНОВ

закључитидајеонестетски,Исакјесвакакогејмерскиум.
Видео-игреимајуогроманудеоуњеговомживоту;нанивоу
предметапостојебројнереференценаиграчкеиконепопут
Супер-Марија(SuperMario),иличеданезависнесценекао
штосуSpelunky,каоинајразличитијеигресамогЕдмунда
Мекмилена,нарочитоSuperMeatBoy.25Ниједноодовихпо-
бољшањанемафаталненуспојаве„мрачних”хришћанских
предмета,илионихизсвакодневицепротагонисте.Штави-
ше,активнипредметTheGamekid,каореференцанаГејмбој
(Gameboy)конзолу,накраткопретвараИсакаунепобедиво
„пакменолико” створење. Једина потенцијално негативна
конотацијаможесевидетиутзв.„играоницама”,укојима
суглавнеактивностикоцкање(слотмашина,шибицар),као
и трговина крвљу за новац.Пошто је данас опште позна-
тодасуаркаднеигареврлочестобиле „намештене”како
бииграчитрошиливишеновцазаапаратима,овареконтек-
стуализацијасеможечитатикаоциничанкоментарнакрак
гејмингиндустријеоријентисанискључивонапрофит,на-
супрот валоризацији поменутих независних наслова. Али
какогоддаближеодредимоставимплицитногауторапрема
гејмингу,основниметалудичкиисказЖртвовањајестесȃм
Исаковчингејмификацијесопственепсихе.Поигравањеса
лудизмоминихилизмом, које је карактеристично за пост-
модерну уметност, доживљавају потпуну синтезу у игри-
вој гротескидечаковемаште,којаобједињујеимагинатив-
ну разиграност са морбидним мотивима попут болести и
греха.Доминанталудичкогпросторајестеуправоорганско
јединствоовихкомпоненти.

Немогућност
ицикличнаструктура

СапрвомпобедомнадМамом,играсесамопривидноза-
вршава,што јеускладусаrougelikeжанромигре,чијисе
дизајнзасниванапостепеномоткључавањуновихсадржа-
ја.Укупанфондизкогасунивоинасумичногенерисанисе
овимпостепенопроширује,штоосвежавафикснеелементе
карактеристичнезасвакипрелазак.Играчоткључавапоје-
диности(собе,предмети,непријатељи)којеалгоритамало-
циракадасепокрененовипрелазак,причемуредоследни-
воаостајеисти.Основнаструктуралудичкогпросторајеу
томсмислулинеарнаипратиИсаковоспуштањеусвевећу
дубину,начијемднуседогађабиткасаМамом.Нахоризон-
талнојравни,међутим,свакијенивосастављенизелемена-
такојисенасумичнобирају,штоомогућавајединственуна-
ративнутехнику:приповедањекојејеитеративноустрогом

25Видетинапомену18.
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смислу речи.Упитању је дословно понављање вертикал-
ненаративнелинијесиласкауподземље,саизменамакоје
обогаћују наратив попут нових приказаних предмета или
непријатеља.Изовогугла, свакипојединачни спратпред-
стављазасебнуцелинунасумичногенерисанихкомбинаци-
ја означитеља.Најпознатији пример сличне схеме у лите-
ратурисвакакосуСтилскевежбеРејмонаКеноа(Raymond
Queneau),стимштоЖртвовањеможемовидетикао,уна-
ратолошкомсмислу,богатијуверзијупоступкапонављања
саизменама.Притом,углавномфокусуигресвакаконису
језичко-стилскемогућностиизразакаокодКеноа,већИса-
ковживот,окомиграчдобијановеинформацијеуправозато
штоигрупрелазивишепутаиоткривановесадржаје.

Поредпредметаинепријатељао којима је већбилоречи,
овамогућностпоступкареализујесеинабуквалнијиначин,
поштоизмеђусвакогспратаиграчдобијаприликудавиди
краткисинематиккојитематизујеразнесрамотнеистресне
ситуацијеизИсаковогживота.Овиклиповитематизујуси-
туацијепопутдечаковогнеуспелогудварања,подсмехкоме
јеизложенкадапредвршњациманосиженскуперику,или
седањенатоалетнушољуузкасносхватањеданемапапира;
Исаксеврлолакоузнемирава.Овевињетесутакођенасу-
мичне,штојеаналогнодругимаспектимаигре,скривеним
играчукојисеодлучинасамоједанпрелазак.Вишеструки
преласцисепритомосигуравајууправомеханизмомоткљу-
чавањасадржајапослеодређенихиспуњенихуслова,алии
самомтежиномигре,којунијенималолакопрећиизпрве.
Онемогућавањеприступаодређенимсегментимасемантич-
комфондупроширенојеинамотивекојинезависесамоод
насумичностивећсуусловљени,укључујућиипозамашну
количинупредмета(окочетрдесет,одкојихсмопомињали
рецимоМали камен), неколико boss непријатеља, чак чи-
тав (последњи)ниво,Материцу (Womb), који су доступни
играчутекнакониспуњавањаодређенихизазова.26

ЦикличнаструктураЖртвовањапредстављаслучајитера-
тивног приповедања и хоризонталне дистрибуције значе-
њакојадислоцираекспозицијуузпомоћ„повратнеспреге”
(feedbackloop).ЕспенАрсетјетајпроцес,укомесеинфор-
мацијеразмењујуизмеђучитаоцаитекста,идентификовао
каоважнуособину„ергодичности”,27асамимтимисајбер-

26Например,поменутинивосеоткључаванаконпрвепобеденадМамом.
27Иако је овај појам помало нејасан и код самогАрсета, за ову анали-

зу је важан процес стварања текста који покушава да опише употре-
бомгрчкихречиergon(дело)иhodos(пут).Наиме,низиспрограмира-
них „текстона” активира се играчевим делањем, стварајући читљиви
„скриптон”,којипредстављарезултатповратнеспрегеизмеђумашине
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текстакаотаквог.28УЖртвовањупоновноиграњепредста-
вљаосновниначинчитања,односно,принципфункциони-
сања„повратнеспреге”,сатачкеструктуре.Игранудисвој
пунимотивскифондтекнаконштојеиграчуложио„неза-
немарљивнапор […]неопходанда сечитаоцудозволида
прођекрозтекст”29.ТектадасеформирапунтекстИсако-
вогдоживљајазлостављања,узпомоћпојединачнихдетаља
оличених у предметима и искуствима грешне телесности
којасеочитаваунепријатељима.Нелинеарнадистрибуци-
јазначењасвакаконијеништаново;карактеристичнајеза
хипер-романепопутЖивот:упутствозаупотребуЖоржа
Перека (Georges Perec), као имултимедијалне приповетке
(нпр.PatchworkGirlШелиЏексон(ShelleyJackson)).Али,
гејмплеjЖртвовањаИсаковог комбинује расутостмотива
саопсесивнимпонављањемњиховекомпозиције,штопред-
ставља снажну изјаву о ефектима злостављања на дечији
ум.Метанаративниаспектитеративногстварањалудичког
света испоставља се као упорно поновно проживљавање
истефантазијеоспуштањууподземљеиокршајусасамим
собом,штопредстављабрилијантниприказкругаукојије
затворенозлостављанодете,убеђенодајесветостварње-
гове„нечистоће”.Наиме,чакикадасесавсадржајоткључа,
игру је увекмогуће покренути опет, упркос вишеструким
победаманадМамом.Детаљиимотивисесвевремеприка-
зујуиграчу(синематици,предмети,непријатељи)иИсакова
причајеутомсмислуиспричана;алионнепрестаједајепо-
навља.ЊеговумајкусузеитекстБиблијемогуједнократно
да„победе”,алионасеизновавраћа,каонеизбежнамани-
фестација супер-ега набреклог од „погрешно прочитаног”
СветогПисма.Детенеможедасавладаосећајнечистоће,
који настаје укрштањем родитељског гнева и манихејски
схваћенеметафизике–ономожесамоупорночачкатибол-
номесто,штоИсакичинипоновнимпроживљавањемове
фантазијеоматрициду,којаупорноостајебеззакључка.

Упркос оправданомцинизму који данас имамо према пој-
мунапретка,библијскаепизода,укојојсесаљудскежртве
прелазинаживотињску,несумњивопредстављапозитивну
променузаједнодруштво.Такавмонументалнисмисаосеу
Жртвовањупотпуноизврће,чакиупогледуструктуре:до-
живљајбиблијскогИсакаимасвојуузвишенусврху,апатња

којапроизводитекстичитаоца.УЖртвовањујеовомогућезбогнасу-
мичноггенерисањанивоа,којиизукупногфондамотива/текстонасваки
путстварановискриптон;AarsethE. (1997)Cybertext:Perspectiveson
ErgodicLiterature,Baltimore:TheJohnHopkinsUniversityPress,p.1,62.

28Исто,стp.1.
29Исто.
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злостављаногдечаканемачакнисвојкрај.Његовоискуство
јепредстављенокрозпроцедуралниописмладепсихе ко-
јапокушавадаобрадитраумуузпомоћлудичкихкатегори-
ја,алибезрезултата.Последњиунизуоддесетразличитих
синематика, које играч откључава након одређеног броја
прелазакапоследњегнивоа,приказујепрестрављеногИса-
какакопроналазисамогсебеугушеногуковчегу,изкогје,
какосевидиупретходнимклиповима,узимао„откључане”
садржаје.Чакинаконтаквогконачногприказа,игрујемо-
гућепокренутиопет.Управосетако,нафиналномнаратив-
номвагању,лудизамиспостављакаоприроднистепеникка
нихилистичком закључку о немогућностима превазилаже-
њатрауме,уантисветуукомчакнилинеарноствишеније
могућа.
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LUDICDISPLACEMENTOFABIBLICALMYTH

THEBINDINGOFISAAC

Abstract

TheBindingofIsaac,a2011videogamebyEdmundMcMillan,isa
postmoderntakeonthebiblicalepisodeofthesamenamewhichcan
be characterized as a displacement, in terms of Lubomír Doležel’s
Heterocosmica. It presents a radical intervention on the original
narrative,onethatcreatesapolemicalanti-worldtransmittedthrough
theperspectiveofIsaac,aboysuferingabusefromhistelevangelism-
obsessedmother.Themainfabricofthegameishisgrotesque,gamified
fantasyaboutencounteringthedelusionalparent,whichisfilledwith
anxiety about his own sinfulness, with a counterweight that can be
found in entities imported from popular culture, especially video
games.Thegame’sroguelikegenreenablesaproceduralexpressionof
theexperienceofabusethroughaniterativestorytellingtechnique,with
the interplayofdiferenceandrepetitionformingacyclicalnarrative
aboutthe(im)possibilitiesofcontemporaryludismtoamendtrauma.

Key words: The Binding of Isaac, displacement, Doležel, iterative
storytelling,postmodernism




