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POVZETEK
Videoigre so trenutno najpomembnejši medij v zabavni industriji 21. stoletja. Njihova pot je
bila tlakovana s številni težavami in neprilikami, zlasti v splošni družbeni recepciji, saj jih je
strokovna in splošna javnost dolgo časa (in jih ponekod še) obravnavala kot nekoristne, občasno
celo škodljive. Slednje seveda ni absolutno res, ni pa tudi popolnoma ovrgljivo. Videoigre so
prav tako kot drugi mediji izjemno širok pojem, med njimi najdemo tako estetsko izjemno
dovršene umetniške naslove, najdemo pa tudi take, ki so moralno dejansko na meji spornosti,
saj prinašajo nesmiselno nasilje in ponižujoče oblike spolnosti ter seksizma.
V 21. stoletju smo pričeli prevzemati tudi nove načine učenja, ki jih prinašajo spremembe
vzgojno-izobraževalnega sistema in novosti, ki jih s sabo nosi sodobna didaktika kot znanstvena
disciplina. Tradicionalni frontalni pouk se zdi zapostavljen, večkrat celo negativno obravnavan,
v osredje pa se vedno bolj postavlja eksperimentalne učne metode, med njimi tudi učenje z
videoigrami, ki je v tujini ponekod že ustaljena praksa.
V magistrskem delu se ukvarjamo z videoigrami kot didaktičnim pripomočkom pri pouku
slovenskega jezika in književnosti. Ker so ponekod še zmerom izrazito negativno obravnavane,
smo pridodali teoretičen del, ki se ukvarja zlasti s teorijo videoiger (slednje so v tekstu
sinonimno imenovane kot igre), njihovo javno podobo in koristnostjo pri motiviranju ter
poučevanju. Preučili smo izbrane posamezne adaptacije priznanih del v videoigre (Božanska
komedija, Bartolov Alamut, določene pravljice) in tematsko ter motivno sorodna dela, ki jih
lahko uporabimo za razširjanje klasično podane snovi (kakor zaznavamo v primeru romana To
noč sem jo videl in videoigre Valiant Hearts). Ukvarjamo se tudi z didaktičnimi igrami,
namenjenimi učenju jezika in njihovi prihodnosti v slovenskih aplikacijah/igrah, ki bi lahko
služila za promoviranje slovanskih jezikov in spodbujanje učenja slovenščine kot tujega jezika,
zato bi bilo smiselno načrte za takšno aplikacijo/igro umestiti tudi v Resolucijo o nacionalnem
programu za jezikovno politiko po letu 2018.
Zavedamo se vseh omejitev, ki bi jih tovrstno eksperimentalno poučevanje prineslo, zlasti
problemov s finančnega vidika, vseeno pa poučevanje s pomočjo videoiger vidimo kot izjemno
sofisticirano in spodbudno obliko pouka v prihodnosti slovenskega vzgojno-izobraževalnega
procesa.
Ključne besede: videoigre, teorija iger, didaktični pripomoček, didaktika slovenskega jezika,
didaktika književnosti.
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SUMMARY
Video games are currently the most important medium in the entertainment industry of the 21st
century. Their path has been paved with numerous difficulties and inconveniences, especially in the
general social reception, because for a long period they were (and in some cases still are) regarded
as useless, occasionally even harmful, by both the professional and general public. Of course the
latter is not absolutely true, but it is also not completely refutable. Just like other media, video games
are a very broad concept. Among them we can find artistic titles with highly sophisticated aesthetics,
but there are also those that morally border on controversy, as they deliver senseless violence and
degrading forms of sexuality and sexism.
In the 21st century, we began to incorporate new learning techniques, brought by the changes in the
education system and the innovations that accompany modern didactics as a scientific discipline.
Instead of traditional lecture-style instruction, which seems to be neglected and often even
perceived negatively, experimental teaching methods are gaining prominence, which includes
learning with video games, a common practice in many places abroad.
The master thesis addresses video games as a didactic aid for teaching Slovene language and
literature. Because games are occasionally still treated exceedingly negatively, we have added a
theoretical part which specifically addresses the theory of video games (synonymously referred to
as games in the text), their public image, and their practicality in motivating and teaching. We have
analyzed selected individual videogame adaptations of acclaimed works (The Divine Comedy,
Bartol's Alamut, certain fairytales) and works related by themes and motives, which can be used for
spreading conventionally delivered material (as observed in the case of the novel To noč sem jo
videl and the videogame Valiant Hearts). We also examine didactic games, intended for language
learning, and their future in Slovene applications/games, which could serve to promote Slavic
languages and encourage the learning of Slovene as a foreign language. Thus it would be sensible
to submit a plan for such an application/game in the Resolution on the National Programme for
Language Policy after the year of 2018.
We are aware of all limitations that this kind of experimental teaching would result in, particularly
the problems from the financial perspective, however we still view teaching with video games as
an exceedingly sophisticated and stimulating form of learning in the future of the Slovene
educational process.
Keywords: video games, game theory, didactic aid, didactics of Slovenian language, didactics of
literature.
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1 Uvod
Videoigre so nedvomno najbolj popularen, hitro rastoč in perspektiven medij 21. stoletja. Ker
izkazujejo velik umetniški in komercialno-kapitalistični potencial, so vplivale na navade
milijonov ljudi, obenem pa tudi na njihov kulturni doseg v dobrem in slabem smislu.
Marsikatera igra lahko na človeka vpliva slabo, saj podpira lenobo in ponavljajoče vzorce
igranja, ki ne prispevajo k osebni rasti. Igre so mnogokdaj še vedno najbolj naivna umetnost,
saj so zgodbe v komercialnih igrah načeloma šibkejše od komercialnih filmov in/ali literature
iz trafik. Vseeno pa se najde veliko izdelkov, ki presežejo te omejitve, medij in interaktivnost
videoigre pa izkoristijo za ubeseditev kompleksnega človeškega čustvovanja v raznolikih
situacijah.
Ker gre za medij, ki samo še raste, saj iz leta v leto izide več iger (več pa se jih seveda tudi
pokupi in uporabi), lahko upravičeno sklepamo, da bodo kmalu del življenja skorajda vsakogar.
Poskusimo razložiti s primerjavo iz prejšnjega stoletja. Na koncu 19. stoletja se rodi majhna
umetnost, gibajoča slika, komaj sto let kasneje pa so filmi, televizija in televizijska/filmska
umetnost del življenja praktično vsakogar. Ankete in tuje raziskave, ki jih širše obravnavamo v
nadaljevanju magistrskega dela (poglavje 2.2), nam nakazujejo, da videoigre igra že skoraj
polovica prebivalcev zahodnega sveta, kar niti približno ni zanemarljivo. Če tak podatek
pometemo pod preprogo in igre označimo kot nekaj obskurnega in nepomembnega, potem
zanikamo življenjske navade polovice Zahoda. Podatki o uporabi/popularnosti videoiger na
bližnjem in daljnem vzhodu so bistveno težje dosegljivi, se pa vseskozi pojavljajo aktivistične
videoigre iz Sirije, ki nakazujejo na to, da so igre na vzhodu ne le prisotne, temveč tudi način
izražanja upora krutim dejstvom resničnega življenja. Sicer se z aktivističnimi sirskimi
videoigrami v magistrskem delu ne ukvarjamo, vseeno pa jasno pričajo o pomembnosti medija
in predstavljajo zanimivo področje za podrobnejšo raziskavo. V sodobni umetnosti je kratka
ekspresivna videoigra vse bolj legitimen način kulturnega izraza.
Nahajamo se torej na točki razpotja, kjer se lahko obrnemo v brezbrižnost, lahko pa iz dejstva,
da mlad umetniški medij videoiger predira v vse pore zasebnih in javnih življenj, izvlečemo
nekaj dobrega za nas ter tiste generacije, ki bodo prišle za nami. Enostavno se je obrniti,
pokazati hrbet in dejati, da se nas videoigre ne tičejo, da mesta v izobraževanju pač nimajo, ker
so trivialne. Resnica pa je, da je izobraževanje vse od Komenskega v 16. stoletju dalje široka
ideja. Komenski že v sloviti Veliki didaktiki (1657) vključuje misel, da je treba vsakogar
poučevati o vsem. Četudi videoigre v 16. stoletju niso obstajale niti v najbolj iluzornih sanjah
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ljudi, dandanes družbene okoliščine velevajo, da so bržda (poleg interneta) najpomembnejši
medij, ki vpliva na odraščajoče mladostnike. Kako bi si potemtakem drznili sploh privoščiti
obrnjen hrbet mediju, ki ima — pa če nam je ta ideja še tako neprijetna —večkrat večji vpliv
na mladostnike, kakor ga imata literatura in film. V videoigrah ljudje niso dovzetni samo za
vsebino, ki jo zasnujejo avtorji, pač pa igralci sami tvorijo lastno vsebino, obenem pa so
dovzetni za socialne stike, saj so v svoji goli osnovi marsikatere videoigre zasnovane z mislijo
na več igralcev. Pri nekaterih se razvija celo tekmovalna scena, ki jo s terminom poimenujemo
e-šport.
E-športi so dandanes blizu tradicionalnim 'fizičnim' športom. Mera profesionalizma je ista;
statistične analize kažejo, da je elektronske športe že l. 2013 spremljalo več kot 71 milijonov
ljudi; dvorane, kjer se odvijajo najpomembnejše tekme, so ogromne in razkošne; prenosi tekem
se počasi selijo tudi na televizijske zaslone; denarni skladi tekmovanj zajemajo milijone evrov;
podarjajo se štipendije nadarjenim igralcem, ki postajajo tudi nacionalne zvezde, marsikdaj v
popularnosti presežejo celo tradicionalne športnike …1 V resnici so zunanje razlike med
spremljevalnim dogajanjem v svetu športa in e-športa minimalne. Igre so tako privlačne tudi
kot sredstvo služenja, saj uspešni e-športniki veliko služijo že s promocijo in sponzorji, tukaj
pa so še povsem novodobne zaposlitve e-športnih komentatorjev, analitikov in novinarjev.
Pričakujemo lahko, da bodo slovenski mladostniki v e-športih videli vedno večji potencial za
temeljno obšolsko dejavnost.
Tvorba magistrskega dela, ki se kot prvo v Sloveniji ukvarja s tako abstraktno idejo, kakor je
poučevanje česarkoli s pomočjo videoiger, kaj šele našega nacionalnega jezika in književnosti,
ni preprosto. Pri marsičem smo prepuščeni samim sebi, četudi že obstaja kupček publikacij, ki
analizirajo in vrednotijo videoigre z uvidom številnih strok in znanstvenih disciplin. Obenem
pa je predmet poučevanja izjemno širok, občasno pa velik del pade na osebne preference, kar
natančneje nakažemo že v metodološki opredelitvi.
Na koncu ostane le iskrena želja, da je Komenski v 16. stoletju govoril resnico, ki bo zmerom
našla pot v didaktične učbenike in strokovno-znanstvene publikacije. Njegova ideja poučevanja
vseh o vsem je neskončno napredna, porojena v nemirnih časih tridesetletne vojne, nosi pa
človekoljubno sporočilo, ki se človeka intimno dotakne. Videoigre so medij prihodnosti, v vseh
porah družbe bodo prisotne (v marsičem so že) z ali brez našega osebnega privoljenja. Zaradi

Popularen ukrajinski e-športnik Danil Ishutin ima na Twitterju več sledilcev kot celotna ukrajinska nogometna
reprezentanca.
1
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svoje specifične narave, ker združujejo naracijo z igro, pa so lahko marsikje izjemno koristen
didaktični pripomoček. Magistrsko delo obravnava potenciale videoiger pri pouku slovenščine
in književnosti, opozoriti pa velja, da se stvari ne končajo s slovenščino in književnostjo.
Prepričani smo, da se videoigre kot koristen didaktični pripomoček lahko uporabljajo pri prav
vseh predmetih, nekaj od tega nakazujemo s primeri medpredmetnega povezovanja, vsekakor
pa bodo potrebna še dodatna magistrska in strokovna dela, ki bodo upravičenost uporabe
videoiger kot didaktičnega pripomočka obravnavala še s stališča drugih šolskih predmetov.

1.1 Vsebina
Magistrsko delo vključuje dve osrednji poglavji, ki se ukvarjata s pomenom videoiger v družbi
ter uporabo videoiger pri pouku slovenščine. Kljub temu pa zgolj dve osnovni poglavji
magistrskemu delu ne odvzameta globine, saj se ukvarjamo s številnimi vprašanji, ki se dotikajo
najbolj poglobljenih misli o videoigrah kot umetniškem mediju, recepciji videoiger,
škodljivosti videoiger in njihovi presežni estetski vrednosti. Srečali smo se s številnimi izzivi,
ki smo jih do neke mere uspeli premagati, bi pa jih želeli podrobneje povzeti v nadaljevanju.
Največji izziv predstavlja sama definicija videoigre. Ker živimo v času, za katerega verjetno
upravičeno sklepamo, da je uvod v hiperprodukcijo strokovnih in znanstvenih tekstov o
videoigrah, smo spočetka menili, da definicija videoiger ne bo povzročala posebnih težav. Ko
pa smo pričeli prebirati strokovno/znanstveno literaturo, smo hitro spoznali, da se še
najkvalitetnejši teksti o videoigrah (npr. Gallowayjeva Teorija video iger, ki se močno naslanja
na Deleuzevo filozofijo, ker pa to ni eksplicitno navedeno, se zbuja dvom v relevantnost
navedenega teksta) slednjih lotevajo strukturalistično.
Razni učbeniki dizajna, ki so kot čtivo precej cenjeni, niso ponujali misli, ki bi se zdele
kakorkoli bolj domače. Kmalu smo se soočili z dejstvom, da kljub kupčku definicij videoigre
še niso bile enotno in zanesljivo definirane. Kaj slednje spoznanje prinese? Gotovo ne
pretiranega razočaranja. Ostali umetniški mediji, vzemimo književnost za primer, so še
dandanes deležni izvirnih analiz, pa od njihovega nastanka minevajo tisočletja. Filmi, ki so
igram zaradi mlajšega izvora, tako menimo, bolj primerljivi, so komajda zakorakali v svet
znanosti, četudi se je ta intenzivneje nakazovala že na začetku prejšnjega stoletja. Toliko je še
neraziskanega, toliko plasti zastrtih, da resnično ne smemo in ne moremo pričakovati, da bodo
videoigre v tem oziru izjema. Ker pa nezadovoljnost ob obstoječih definicijah ni dovolj, smo
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morali razviti izvirno definicijo, ki nam je nudila oporo pri analizi izbranih videoiger kot
estetskih objektov.
Velik problem je predstavljala tudi terminologija. Četudi imamo par publikacij, ki obravnavajo
igre, prevedene v slovenščino, pa tudi nekaj tovrstnih revij izhaja mesečno (najbolj prepoznaven
je bržda mesečnik Joker), bi težko govorili o priznani in poenoteni strokovni/znanstveni
terminologiji. V ta namen smo marsikateri izraz prevedli in poslovenili sami, najpomembneje
pa je izpostaviti, da se besedi igra in videoigra v magistrskem delu uporabljata sinonimno. Ko
govorimo o drugi vrsti igre (fizični, namizni, didaktični), se to jasno nakaže. Nismo namreč
želeli izgubljati preveč prostora s ponavljajočim zapisovanjem termina videoigra. Res pa je
tudi, da se dandanes med mladostniki beseda igra tako ali tako rabi v pomenu videoigra.
1.2 Hipoteze in cilji

Magistrsko delo zastavlja dva temeljna cilja. Prvi cilj je analiza koristnosti uporabe videoiger
pri pouku slovenskega jezika (in književnosti). Naša raziskava in ugotovitve imajo eno temeljno
omejitev, to pa je nepreizkušenost na dejanskih vzorcih učencev ter dijakov. Takšni testi bi bili
praktično onemogočeni, saj nam bo šele magistrsko delo zagotovilo izobrazbo, ki nas bo
potencialno lahko postavila v učilnice. Vseeno pa so obravnave v tekstu bogate s teoretičnega
vidika, obenem pa zaradi širšega poznavanja industrije postavljene v realne finančne zahteve
slovenskih osnovnih in srednjih šol.
Naslednji cilj je argumentirano demistificirati javno podobo videoiger, odločno zavrniti podobo
iger kot koruptivnega izkoriščevalskega medija, ki na ljudi vpliva izrazito negativno. Ironično
se je slednji cilj izkazal za konkretno težje uresničljivega, saj so se v času pisanja magistrskega
dela vseskozi pojavljali novi in novi članki, ki so skušali dokazati ravno nasprotno. Na neki
točki smo se tako enostavno morali ustaviti, sicer bi lahko večnost preživeli v čakanju na nove
(večkrat zelo utemeljene) napade na videoigre. Ustaviti se, pregledati do tistega momenta
zbrano gradivo, nato pa argumentirano demistificirati njihovo javno podobo.
Zastavili smo si tudi sledeče raziskovalne hipoteze:
– Javna podoba videoiger v Sloveniji je neupravičeno slaba, poglavitni rezultat je
nepoznavanje medija in predsodki. Hipoteza izhaja iz osnovnega poznavanja našega
medijskega prostora. Vsi smo že bili priča televizijskim prispevkom (zlasti v bolj
komercialno usmerjenih poročevalskih oddajah, npr. oddaji Svet na Kanalu A), ki so
videoigre prikazovale kot moralno zelo oporečne. Ker ti prispevki že v svoji osnovi
13

delujejo narejeni in neraziskani, sklepamo, da so rezultat nepodučenosti in želje po
rutinskem, a privlačnem prispevku, ki bi pritegnil gledalce, ne glede na vsebino,
konsistenco in relevantnost povedanega. Menimo tudi, da so videoigre postali grešni
kozel, kakor so to v preteklosti bili nasilni filmi, stripi in celo literatura. Sledenje bomo
skušali raziskati s podrobnim vpogledom v zgodovinsko moralno oporečno zabavno
umetnost in kulturo.
– Videoigre so lahko (ob premišljeni rabi) koristen učni pripomoček za učenje
drugega/tujega jezika. Mladostniki pri prijateljskem ali šolskem razgovoru večkrat
povedo, da so se nemščine/angleščine naučili samo iz risank, ki so jih gledali v obdobju
odraščanja. Slednje nakazuje, da je filmski medij lahko koristen pripomoček za učenje
tujega jezika, isto pa lahko sklepamo za videoigre. Hipotezo bomo dopolnili s čisto
praktičnim nasvetom, saj bomo skušali dojeti, kako bi lahko vključenost videoiger v
Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko po l. 2018 prispevalo k večji
popularnosti slovenščine.
– Videoigre so lahko (ob premišljeni rabi) koristen učni pripomoček pri pouku
slovenščine (jezika in književnosti) ter medpredmetnem povezovanju, zlasti v
povezavi slovenščine z zgodovino in tujimi jeziki. Slednje bomo dokazovali s
teoretičnimi primeri, obenem pa bomo skušali predstaviti tudi primere eksperimentalne
didaktike književnosti, kjer je osrednji pripomoček videoigra. Ker so videoigre zaradi
svoje bogate narativne zasnove večkrat zelo poetične, se nam zdi zelo mogoče, da so
lahko koristne zlasti kot učni pripomoček za učenje književnosti. Že več let se učitelji
in profesorji za različne demonstracije in uvodne motivacije poslužujejo prizorov iz
filmskih priredb obravnavanih literarnih del. Kaj bi se zgodilo, če bi prizore iz filmskih
priredb nadomestili s prizori iz videoiger, oziroma bi učencem in dijakom prepustili, da
določene odseke videoiger celo sami preigrajo in naknadno reflektirajo preigrano?
– Adaptacije literarnih del v videoigre ter njihova analiza pri pouku lahko bistveno
zvišata zanimanje otrok za literaturo, navsezadnje celo za branje samo. Dandanes
lahko vsepovsod opažamo padanje zanimanja za branje leposlovja, videoigre pa
vključujejo ogromno teksta, le da ga preoblikujejo v ljudem (še posebej mladostnikom)
zelo privlačen okvir. Obstajajo tudi igre, ki so v celoti sestavljene iz teksta (žanr
tekstovne pustolovščine). Ker so videoigre mladostnikom načeloma privlačne,
sklepamo, da bi lahko z njihovo pomočjo dvigovali tudi zanimanje za branje in
polnopravno literaturo.
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– Naše šolstvo je (dejanskim izvajalcem pouka nevede) že prepleteno z igrifikacijo,
tj. prenosom igralnih mehanik v stvarno življenje. Sicer je pojem igrifikacije, tako
kot vse v spektru iger, še precej nedorečen. Iz naših izkušenj pa vidimo, da je šolstvo
močno prepleteno z igrifikacijo, obenem pa tudi učitelji in profesorji čisto slučajno
vključujejo tudi polnopravne videoigre in aplikacije z značilnostmi videoiger.
Igrifikacije pa v vsem ne gre obravnavati kot absolutno pozitiven pojav, zato naša zadnja
hipoteza izpodbija njeno pomembnost.
– Igrifikacija v šolski prostor vnaša pretirano tekmovalnost. Tekmovalnost je
element, ki ga skušajo v sodobni šoli malce omejiti, saj bi naj ušel iz vajeti. Slednje je
verjetno res, saj tekmovalnost načeloma sproža nepotreben stres in negotovost, kar
pomeni, da učečim prinaša še dodatne obremenjevalne dejavnike.

1.3 Metodološka opredelitev

V magistrskem delu bodo uporabljene naslednje formalne metode:
– Deskriptivna metoda za opisovanje znanih dejstev iz teorije iger.
Deskriptivna metoda je najbolj uporabna v drugem poglavju, ki je načeloma v celoti teoretično,
oziroma bi takšno moralo biti v idealnih okoliščinah. Predmet naše raziskave pa so videoigre,
ki so po naši definiciji estetski in umetniški objekt, zaradi česar pripadajo polju estetike in
umetnosti, ki je teoretično občasno sila težko določljivo. Pojmi umetnosti so večkrat zelo blizu
duhovnemu, zaradi česar bi marsikdo najkvalitetnejše spise o umetnosti (npr. misli Andreja
Tarkovskega v knjigi Ujeti čas, kjer se ukvarja s poetiko filma) označil za šarlatanske, polne
duhovnosti in nedorečenih abstraktnih misli, ki v strokovni literaturi pač nimajo mesta. Še
najslavnejši spisi na področju filmske teorije – npr. zbirka esejev Kaj je film? slovitega
filmskega teoretika Andréja Bazina – so včasih le eseji, prepleteni s subjektivnim uvidom
umetniškega. Na koncu je prevladalo mnenje, da bi bilo ne le ignorantsko, temveč tudi škodljivo
ignorirati tako eminentne spise genialnih posameznikov, ki so bili aktivno vključeni v industrijo
in umetnost, zgolj zato, ker njihova dela v zgodovino niso zapisana kot strokovne/znanstvene
monografije, temveč kot esejistični, subjektivnosti polni spisi. Umetnike in raziskovalce, ki jih
iskreno cenimo, smo citirali brez večjega strahu, saj smo prepričani, da že njihova umetniška
dela govorijo sama zase – in govorijo, da svoj medij zares intimno poznajo.
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Magistrskemu delu je pridodana tudi izvirna definicija videoiger kot umetnosti, saj se je tuje
gradivo izkazalo za pomanjkljivo in ignorantsko do širokega spektra človekove kreativnosti.
Na nastanek izvirne teorije so vplivale številne monografije, ki so poimensko navedene v
literaturi, izpostaviti pa moramo, da se izvirna teorija osredotoča predvsem na vprašanje: zakaj
človek igra? Predpostavljamo namreč, za razliko od ostalih raziskovalcev, da igre ne
zadovoljujejo zgolj potrebe po igranju, temveč zadovoljujejo cel kompleks fizioloških,
ideoloških, duhovnih in materialnih potreb sodobnega človeka.
– Zgodovinska metoda, ki nam omogoča razumeti recepcijo videoiger v Sloveniji.
Z zgodovinsko metodo smo povezali slovensko publicistiko po l. 1991, ki se je dotikala
vprašanj recepcije videoiger, sodobne tuje medije in monografije. Ker kompetentnih in širokih
raziskav o recepciji videoiger v Sloveniji še ni, smo se v marsičem naslonili na ugotovitve iz
drugih držav Zahoda, zlasti ZDA. Seveda ne predpostavljamo, da so navade Američanov enake
oz. povsem primerljive slovenskim.
– Metoda sinteze in analize: analiza videoiger in elementov posameznih videoiger, ki bi
lahko bile koristne za pouk slovenščine, analiza obstoječih elementov igrifikacije v
Sloveniji, sinteza obojega v celoto.
Analiza videoiger bo potekala na principu analize drugih umetniških medijev, saj že s samim
magistrskim delom privzemamo, da so videoigre estetski in umetniški objekt, ki ga lahko
analiziramo po širših univerzalnih estetskih merilih, seveda s pridodano izvirno analizo, ki je
možna le pri igrah.
– Obravnava izbranih videoiger bo temeljila na metodi komparacije, abstrakcije in
konkretizacije.
Obravnava videoiger bo tako temeljila na metodah, ki smo se jih priučili pri predavanjih iz
književnosti v okviru samega univerzitetnega izobraževanja, saj jim vidimo kot uporabne in
aplikativne tudi na polje videoiger (in filma).
– Izbira ustreznih videoiger bo temeljila na izboru kakovostnih videoiger.
Izbor kakovostnih videoiger se zdi gotovo najbolj abstraktna kategorija, ki v metodološki
opredelitvi magistrskega dela morda celo nima mesta. Slednje do neke mere drži. Izbor
kakovostnih videoiger v resnici ni temeljil na nobenem znanstvenem ali strokovnem ključu, saj
ta enostavno ne obstaja, ne moremo pa si ga izmisliti in oklicati za relevantnega. To pa ne
pomeni, da se nismo trudili z deloma strokovnim izborom. Lotili smo se ga v dveh korakih. V
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prvem koraku smo v učnih programih različnih univerz, ki ponujajo informacijske študije
teorije videoiger, poiskali različne sezname priporočenih videoiger, saj smo menili, da bodo
najprimernejši. Našemu prostoru najbližja je Univerza v Amsterdamu, ki ponuja enovit
magistrski študij (teorije) videoiger (Information Studies: Game Studies), še več ustreznih
univerz pa najdemo v Združenih državah Amerike. Navkljub predanemu pregledovanju
seznamov smo postopoma prvi korak opuščali, saj izbrano gradivo v resnici ni bilo primerno.
Teorija videoiger uporablja druge vzorčne primere, ki za naš predmet raziskave ne koristijo
preveč. Pri pouku književnosti videoigra Super Mario Bros. 3 pač ne koristi, ker nima prav
nobene povezave s književnostjo in jezikom, čeprav v drugih krogih predstavlja praktično vrh
zgodnjih videoiger.
V drugem koraku smo pregledali slovensko osnovno- in srednješolsko učbeniško gradivo za
slovenski jezik in književnost, obenem pa vzporedno iskali videoigre, ki so bile adaptirane iz
šolskega literarnega kanona. Slednji korak se je izkazal za precej bolj uporabnega, saj smo tako
odkrili praktično vso uporabljeno gradivo, z lastnim poznavanje tematike pa smo to razširili v
podpoglavju o eksperimentalni didaktiki književnosti, ki je kljub vsemu temeljila na osebnem
izboru. Ker je tudi šolski literarni kanon malce preširok, saj je adaptacij v videoigre ogromno
(celo v obratni smeri!), smo se omejili na nekaj vzorčnih predstavnikov, ostalih pa zaradi težje
dostopnosti nismo mogli preizkusiti. Za razliko od filmov in knjig, ki jih držijo knjižnice in
različni arhivi, so videoigre na internetu najdljive dokaj prosto in naključno, kar pomeni, da
smo se morali osredotočiti na lažje dosegljive.
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2 Videoigre in družba

Videoigre so (poleg interneta) nedvomno največji družbeni, ekonomski, industrijski in
umetniški fenomen 21. stoletja. Čeprav so se formalno pojavile že v sedemdesetih in
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so najbolj vplivne postale šele po prelomu tisočletja. Prej
so bile domena navdušencev, ozke skupine ljudi. Tudi v širši javnosti ni bilo toliko odmeva –
dandanes pa že praktično na vsakem koraku slišimo zgodbe o uspehu iz sveta videoiger, tudi
dveh najbogatejših Slovencev, ki sta obogatela prav s pomočjo igralne aplikacije za pametne
telefone.2
Ni malo namigovanj in razmišljanj o tem, kaj videoigre so, kak je njihov namen, kakšna njihova
usoda, vendarle pa obstaja malo tehtnih strokovnih/esejističnih3 del, ki bi uspela učinkovito in
nedvoumno dokazati, da usoda videoiger ne tiči med odrinjenimi, trivialnimi mediji (čeprav s
tem v osnovi ne bi bilo nič narobe), temveč med polnopravnimi umetniškimi mediji, ki s svojo
močjo preoblikujejo človeka, svet in umetnost samo. Upoštevati moramo, da gre za mlad medij,
ki pozornosti strokovnjakov doslej še ni toliko pritegnil, saj videoigre niso bile del odraščanja
in življenja starejših generacij.
Izpostaviti moramo, da s takšnim abstraktnim pisanjem o estetskosti in duhovnosti, ki jo
kompleksnejše umetniške igre vsebujejo, zmerom obstaja možnost, da se prepustimo puhlim in
abstraktno-duhovnim subjektivnim idejam, ki s strokovnim pisanjem, kar bi magistrsko delo
po svoji definiciji naj bilo, nima veliko skupnega. Kot smo napisali v metodološki opredelitvi,
magistrsko delo v določenih momentih zavestno obrne hrbet strogo strokovno-znanstveni
metodologiji, saj je ta v razpravi o umetnosti včasih preveč omejujoča, naš namen pa ni podati
enostranske in pomanjkljive raziskave, ki bi z odtujenim znanstvenim jezikom pričala o sodobni
kulturi. Videoigre so izjemno živ organizem, zato si zaslužijo živo in bogato strokovno
obravnavo.

V magistrskem delu se s pametnimi telefoni ne ukvarjamo veliko. Sicer jih ima velik delež mladostnikov, vseeno
pa na njih ne najdemo veliko aplikacij in iger, ki bi lahko bile koristne za kontekst magistrskega dela. Omembo si
zaslužijo zgolj aplikacije, ki služijo za učenje tujih jezikov, žal pa nobena taka ni v slovenščini, niti nobena ni
namenjena učenju slovenščine.
3
Veliko teorije okrog videoiger se spiše v obliki esejev. Tak je tudi naslov doslej bržda kar temeljnega dela teorije
videoiger: Teorija video iger. Eseji o algoritemski kulturi (2011).
2
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2.1 Videoigre kot umetnost
V pričujočem podpoglavju magistrskega dela bomo odgovorili na temeljna vprašanja pomena,
namena in bistva videoiger. Ker smo trdno prepričani, da gre za umetniški medij (ne zgolj
razvedrilnega), bodo naši viri najrazličnejši. V največjo pomoč pa nam bodo viri, ki
obravnavajo druge smeri umetnosti (zlasti literatura in film), v pregled tujih definicij pa nas bo
popeljala povsem izvirna teorija, ki smo jo spisali zaradi vseživljenjskih premišljevanj o
pomenu videoiger kot medija 21. stoletja. Velik vpliv na misli so imeli tuji in domači
raziskovalci, esejisti in umetniki, ki s samimi igrami niso imeli povezave, saj so nekateri umrli
že dosti pred njihovim nastankom. Vseeno pa so njihove trditve tako kompleksne, da presegajo
medij, o katerem so v osnovi govorili.
2.1.1 Izvirna teorija o izvoru videoiger in njihovi umetniški vrednosti
Izvor videoigre ne predstavlja neprekinjene premice, ki bi potekala od samega začetka (to si
mnogi raziskovalci (npr. Jesper Juul) predstavljajo s pričetkom v določenem razvojnem
momentu kakšne sorodne umetnosti, zlasti filma, o čemer bomo še spregovorili v nadaljevanju)
do danes. Izvor videoigre v abstraktnem prikazu predstavlja neugledno čačko, ki se prične,
lomi, občasno nenadno konča in spet pojavi v nekem drugem trenutku zgodovine. Spomnimo
se samo na velik zlom ameriške industrije videoiger v letu 1983. Nobena zabavna industrija ni
doživela zloma te vrste, ki bi dobesedno presekal produkcijo, da se je za eventualno obuditev
produkcija morala obogatiti na povsem drugem koncu sveta. Japonsko podjetje Nintendo je
botrovalo temu, da so videoigre v Ameriki ponovno pridobile na popularnosti. In vse odtlej te
popularnosti niso nikoli več izpustile iz rok.
V publikaciji Ultimate History of Video Games (Steven L. Kent, 2002), ki je dalj časa veljala
za temeljno delo zgodovine videoiger, čeprav je v svojih raziskavah pretirano tehnična,
mnogokrat celo naivna, vsebujoča desetine intervjujev s ključnimi predstavniki industrije, ki
jim tehničnega znanja ne moremo očitati, hkrati pa občutimo očitno odmaknjenost od
duhovnega razvoja medija, avtor prične pripoved s fliperji (pinball), za katere imamo v
slovenščini pogovorni izraz marjanca. Izvor fliperjev najde v namizni igri bagatelle
(poimenovano po Château de Bagatelle, neoklasicistični palači s parkom), ki datira v
osemnajsto stoletje. Avtor omenjenega dela zapiše precej poenostavljeno misel, ki bo podlaga
za naše pojasnjevanje ontološkega izvora igre, čeprav se s fliperji v resnici sploh ne
nameravamo ukvarjati: »No surviving records explain why the cue sticks in Bagatelle were
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replaced with a device called a »plunger,« but for some reason the evolution took place […]«4
(Kent 2002: 2).
V realnosti zapisi, ki bi pojasnili, kaj je aktivnost iger pahnilo v digitalno dobo, kakšna tržna
dejavnost je zagotovila premik, da film v nekem trenutku ni bil več dominantna industrija, ne
obstajajo. Seveda imamo jasne zapise o poti tehnološkega razvoja, ki je tovrstne ekspanzije iger
omogočil, vendar pa je govoriti o ekskluzivni zaslužnosti tehnologije pretirano poenostavljanje,
ki v resnem delu nima mesta. Noben medij se nima moči obdržati, če ne zadovoljuje psihofizičnih potreb odjemalcev določenega časa in prostora.
Znanstvene raziskave so nam dale določen vpogled v evolucijo in nastanek človeškega bitja,
sedaj vemo, kje smo se pojavili, narišemo lahko časovno premico našega obstoja. S potekom
časa je človek soočen že od svoje prve manifestacije, obsojen na večno čakanje rodovitnih in
nerodovitnih obdobij, obdobij rasti in zmrzali, ki si začasno podjarmi vso naravo. Potek časa
pa pogojuje tudi razvoju človeka, razvoju njegovih psiho-fizičnih potreb, ideoloških interesov,
potrebe po estetskem in lepem. Vse omenjene človekove potrebe in interesi so podvrženi
nenehni evoluciji, vsake toliko pa tudi radikalni revoluciji, ki jih v 20. stoletju predstavljajo
denimo avantgardna gibanja, ki so se prepletla po vseh oblikah umetniške produkcije. Toda,
mar lahko radikalno revolucijo človekovih potreb in interesov sproži nastanek novega medija
ali je nastanek novega medija nujno pogojen z radikalno revolucijo naših potreb, interesov? To
je bilo ključno vprašanje, ki nam zbuja interes pri snovanju lastne teorije o razvoju (umetniške)
videoigre.
Nenavadno blizu resnici o izvoru videoigre, kakor jo vidimo mi, se je prebil Terry Eagleton v
delu Marksizem in literarna kritika, citirajoč Iana Watta (The Rise of the Novel, 1947), bržda v
celoti nezavedajoč se takrat šele prihajajočega medija in ideoloških interesov, odkrito
nagibajočih v podporo kapitalizmu in Zahodu, ki jih bodo videoigre v prihodnosti izkazovale.
Zadržimo v mislih trditev, da je bil vzpon romana, tako govorita Eagleton in Watt, omogočen
s spremenjenim nizom ideoloških interesov, medtem ko se preselimo tisočletja v preteklost, v
čas, ko se je 'umetnost' v svojih grobih potezah sploh prvič pojavila. Poskusimo ugotoviti, kaj
je botrovalo nastanku umetnosti, katere ideološke interese je zadovoljevala prvotna umetnost
in kreativna dejavnost.

»Nobenega preživetega zapisa ni, ki bi pojasnil, zakaj so se palice v igri bagatelle zamenjale z ročkami, ampak
iz nekega razloga se je to pač zgodilo.«
4
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Prvotna ideja, ki je bila posredovana v estetski obliki, se je najbrž v celoti posvečala preseganju
smrtnosti, oznanjevanju človekovega obstoja in njegove želje po absolutnem, neskončnem. Na
tem je temeljila religija starega Egipta, na tem so temeljile misli prvotnega človeka, ki je na
stene jam odtisnil svoje dlani in slikovno reproduciral zaznamke svojega življenja in življenja
(največkrat štirinožnih) bitij, ki jih je ugledal. Pojavi tovrstnih poslikav so se začeli v relativno
podobnem času pojavljati povsod po svetu, od tega so samo v današnji Franciji in Španiji odkrili
stotine takih jam.
Najstarejša doslej odkrita jamska umetnost sega 40 800 let nazaj (jama El Castillo v severni
Španiji). V Avstraliji so jamske poslikave našli na planoti Arnhem Land, ki bi potencialno lahko
datirale 40 000 let v preteklost, Jama Cueva de las Manos na jugu Argentine vsebuje stencile
dlani, ki datirajo približno 7300 let pred štetjem. Čeprav je med poslikavami v omenjenih jamah
stotine, včasih celo deset tisoče let razlike, vse izkazujejo tematsko podobne slike, ki
prikazujejo človeka in živali. Seveda lahko sklepamo, da je vse skupaj čisto naključje, da je k
prikazovanju takšnih preprostih konceptov in tematik botrovalo njihovo preprosto življenje,
enostavni možganski procesi. Po drugi strani pa se moramo vprašati, če to, da je človek kljub
svojim enostavnim možganskim procesom, ki so mu zapovedovali predvsem osnovno
zbliževanje v družbene skupine, reprodukcijo in prehranjevanje, odločil pustiti svoj pečat časa,
znak prvih verovanj v posmrtnost in večnost?
Čeprav so bržda že najstarejša ljudstva imela možganske mehanizme (gledano s stališča
biološke evolucije), ki so jim omogočali vero v bivanje onkraj življenja, so prvi resni dokazi o
verovanju človeka v posmrtnost mumije v starem Egiptu. Pogoj preseganja smrti je v starem
Egiptu predstavljalo ohranitev snovnega stanja telesa.
Kakor govori Bazin v svojem temeljnem delu: »ovekovečiti videz telesa pomeni, da ga iztrgamo
reki minevanja in zasidramo v življenju.« (Bazin 2010: 13)
Ravno v praksi mumificiranja lahko najdemo ontologijo kiparske podobe. Ideološki interes
prvotne umetnosti je bil potemtakem opozoriti na obstoj sam, s točno tem opozorilom pa preseči
lasten obstoj. Preseči čas, preseči minevanje. In kakor pravi sovjetski režiserski veleum Andrej
Tarkovski, človek je odtlej obsojen na potrebo po ujetju časa, po kiparjenju v času. Kaj drugega
je prvo resnično véliko delo Tarkovskega – Zerkalo (1975), kakor da je spomenik življenju
njegove matere. In spomnimo se še na Cankarja, ki je ob izidu romana Na klancu zapisal, da je
knjiga spomenik materi, tako velik spomenik, da takega še ni imela človeška mati (Ivan
Učenikov 1943: 336, citirano po Cankar 1902). Tarkovski je vso umetnost videl kot način
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kiparjenja časa, omejevanja časa, balzamiranja časa. Ker gre za enega najbolj eminentnih
umetnikov 20. stoletja, moramo njegovo trditev obravnavati resno in predano.
Umetnost je način balzamiranja časa, ta preprosta misel pa je prenosljiva na vse vidike človeške
kreativnosti. Od likovne, književne umetnosti, filma, na koncu še videoiger. Od starega Egipta
do danes je minilo tisoče let, kar prinaša neizogiben človekov razvoj, s katerim se je vzporedno
razvijala tudi njegova umetnost, estetski čut, umetniški mediji. Nič več ni bilo potrebe po
balzamiranju trupel, človeka in čas smo sedaj lahko zadržali na nove načine. In vladarji so si
naročevali portrete, ponižen kmet je prepeval pesmi ob obdelovanju polja, režiser v Sovjetski
zvezi enostaven prizor s stopnicami posname tako magično, da filmi niso nikoli več zares isti.
V resnici ne gre več za željo po posmrtni večnosti, gre za željo upodobitve lastne usode v času,
usode bližnjega, usode naroda in človeštva nasploh, česar so se sovjetski umetniki tudi sicer
zelo dobro zavedali.
V resnici verjamemo, da umetnost izhaja iz ene temeljne aspiracije, ki izhaja že iz poslikav
štirinožcev v prazgodovinskih jamah – iz globoke želje in potrebe, da bi povzeli resnični in/ali
mentalni domišljijski svet. Četudi se do radikalnega naturalizma prav zmerom razvije rahel
odpor množice in zlasti intelektualcev, se ta vedno znova vrača. Če se ga ena oblika kreativnosti
končno »reši« (čeprav se ga v resnici seveda ni treba rešiti), se nenadno pojavi drugje, v drugi
umetnosti, drugem času, prostoru. Zato je dandanes naturalizem v videoigrah zelo pogost,
prepričani pa smo, da bomo prav kmalu priča prvim večjim odklonom množic, ki se bodo
naturalizma (zlasti v nasilju) naveličali. Razumeti pa moramo, da resničen svet ni samo to, kar
vidimo s prostim očesom, slišimo z ušesom, sicer bi edina prava umetnost bila fotografija/film.
Resničen svet je preplet različnih fizioloških, ideoloških, duhovnih in materialnih vrednot
človeštva izbranega časa in prostora.
Videoigre so tako umetniški objekti, ki zadovoljujejo temeljne fiziološke, ideološke, duhovne
in materialne potrebe sodobnega človeka. Ker zadovoljujejo te potrebe, se lahko obdržijo. Ker
zadovoljujejo te potrebe, postajajo dominantni medij 21. stoletja. Skozi celotno magistrsko delo
bomo utemeljevali to trditev, tako bomo pregledali ključne spretnosti enaindvajsetega stoletja,
kakor jih reklamirajo nekateri sodobni didaktični pripomočki, skušali pa bomo razumeti tudi
fiziološke in ideološke potrebe, ki jih igre zadovoljujejo. Fiziološke so zadovoljene predvsem
pri gibalnih igrah, s katerimi se naše magistrsko delo ne ukvarja, lahko pa so koristne za
raziskovalce, ki bodo potencialno raziskovali koristnost videoigre kot pripomočka pri pouku
športne vzgoje. Ideološke potrebe pa so bile delno že omenjene, spomnimo se na aktivistične
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videoigre iz Sirije, ki smo jih omenjali zgoraj (o tem govori tudi Galloway v Teoriji video iger,
ni pa to ena izmed tem naše raziskave).
Najpomembnejša od vseh potreb sodobnega človeka, ki jih igre zadovoljujejo, pa je potreba po
znanju in vseživljenjskem učenju.
2.1.2 Teorija videoiger v svetu

V poteku raziskovanja smo natančno pregledali skorajda vso dosegljivo literaturo o teoriji
videoiger. Večina te je dosegljiva le v angleščini, nekaj pa tudi v slovenščini, izviren in skrbno
selekcioniran seznam literature je priložen magistrskemu delu. Tam navedene monografije smo
preučili v želji po karseda kompetentnem razumevanju dane tematike. Kmalu smo spoznali, da
branje te strokovne/literarne literature ni produktivno, celo nasprotno, je neproduktivno, saj
človeka sili v omejeno razmišljanje o tem, kaj videoigre so in morajo biti. Upoštevati moramo,
da gre za izjemno mlad medij, kjer praktično vsak mesec izide igra, ki poruši koncepte tega,
kar bi naj igre bile. Šele leta 2016 smo npr. dobili videoigro, ki je medij popolnoma osvobodila
literature in filma, čeprav je do njiju ohranila spoštljiv medbesedilni odnos (govorimo o
videoigri The Witness). The Witness je ob svojem izidu dosegel, da so praktično vsi spisi o
teoriji videoiger postali manj relevantni, saj je tako samosvoja izkušnja, da enostavno v svetu
človeške kreativnosti še ni bilo ničesar podobnega. Ni še bilo estetskega objekta, ki bi človeka
tako lagodno in umetniško bogato vodil k poti učenja novega abstraktnega jezika, obenem pa
nov jezik povezoval z vsem kar pozna, zlasti pa z njegovimi najbolj intimni doživljaji in najbolj
intimnim trpljenjem, ki ga posameznik v svojem življenju lahko doživi in preživi.
Avtor slednje videoigre (Jonathan Blow) je na vprašanje o relevantnem kriticizmu in teoriji
videoiger odgovoril sledeče:
»I am not sure I have many recommendations here. I feel like in the mid-2000s we
started to see some really smart writing about games, but then the internet went all to
hell before that kind of stuff really got solid. Today I don't know of anywhere you can
go to consistently read smart game criticism. (And by criticism I don't mean reviews,
but careful thinking about games). In fact if you read most of the stuff on the internet it
is counterproductive, it will just encourage you to become indoctrinated into some
current idea of what games should be. So I recommend staying away from it actually.«5
»Nisem prepričan, da imam veliko priporočil. Občutek imam, da smo sredi prejšnjega desetletja videli nekaj
resnično inteligentnih tekstov o igrah, nato pa je ves internet zdrvel v pekel, preden so ti teksti dejansko postali
5
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opment_person_ask_me/.)
Omeniti velja, da je Jonathan Blow po mnenju večine strokovne javnosti trenutno največja
umetniška avtoriteta v industriji videoiger. Njegovo mnenje je, da sta trenutna teorija in kritika
videoiger preveč omejujoči, s čimer se lahko strinjamo. Izjemno nepriporočljiva je tudi za vse
mladostnike, ki razmišljajo o karieri razvijalca, saj bi jih vodila v ustaljene kalupe, kar bi
njihove izdelke naredilo manj zanimive. Seveda je nujno poznavanje osnov, vendar na račun
tega motivirani mladostniki ne smejo žrtvovati svoje kreativnosti. Zavedati se moramo, da je
razvijalec videoiger dandanes izjemno spoštovan in perspektiven poklic. Prav vsakemu učitelju,
profesorju in razredniku se lahko zgodi, da bo prišel v stik z učencem/dijakom, ki bo povedal,
da je njegov želen poklic razvijalec videoiger. Še v času našega osnovnošolskega izobraževanja
so se pojavljali taki posamezniki, žal pa so bile njihove aspiracije zaradi tega, ker so se igre v
tistem času zdele tako ameriške in tako zelo abstraktne, poteptane.
Najslabše stanje je med učbeniki, namenjenimi za poučevanje dizajna igralnih mehanik. Med
njimi sta najbrž najpopularnejša Game Design Workshop (Tracy Fullerton, 2008) ter Rules of
Play (Eric Zimmerman in Katie Salen, 2003). Polni so neuporabnih nasvetov in pavšalnih
analiz, ki jih ne velja izpostavljati. Oba učbenika sem precizno predelal, saj sem menil, da me
bosta poučila o gradnikih videoiger. A sem kmalu spoznal, da je večina gradnikov
samoumevnih, kompleksnejše razlage pa sem moral iskati drugje, kar bo prikazano v
nadaljevanju.
Hans Magnus Enzensberger je zapisal, da so novi mediji naravnani k akciji, ne h kontemplaciji;
naravnane k sedanjosti, ne k tradiciji (Enzenberger 1970, 167). Tradicionalna igra (v
abstraktnem smislu) je s pravili določena dejavnost, kjer si igralci prizadevajo doseči načeloma
točno določen cilj. Igre so se pojavile v sosledju s prvimi civilizacijami in človeškimi družbami.
Prav gotovo ne obstaja človeška družba, ki ne bi poznala igre in igranja, še podrobneje, gotovo
ne obstaja človeška družba, ki ne bi poznala didaktičnega igranja v različnih oblikah. V zgodnji
drugi polovici 20. stoletja pa je igra odločneje evolvirala – pojavila se je namreč v digitalni
obliki, pojav, ki smo ga kmalu poimenovali videoigra. Galloway (2011: 21) pravi, da so

kakovostni. Dandanes ne vem za noben prostor, kjer bi lahko konstantno prebiral inteligentne kritike iger. (In s
kritikami ne namigujem na opise, pač pa pazljivo razmišljanje o igrah). Dejstvo je, da je branje večine stvari na
internetu neproduktivno, saj te spodbuja k indoktriniranosti v neko idejo, kaj bi igra naj bile. Zato pravzaprav
priporočam, da se branja izogibate.« (vse tekste v opombah iz angleščine prevedel A. Č.)
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videoigre zgodovinsko in materialno zamejen kulturni objekt, sestavljen iz računalniške
naprave in igre, ki jo na njej izvaja programska oprema. V videoigri loči dva osnovna tipa akcij
(spomnimo se na akcijo in kontemplacijo), to sta akcija stroja in upravljalca, drugo doseže
igralec oz. upravljalec po Gallowayevi terminologiji, prvo pa stroj. Loči pa tudi štiri momente
videoigre (Galloway 2011: 21–90):
– Čisti proces (diegetski akti stroja). To so dejavnosti stroja in dejavnost čiste materije.
Če igro, kot je Shenmue, pustimo na miru, prestopi v ambientalni akt. Če ima minevanje
časa vsebinski pomen, potem ambientalni akt ne nastopi – to je samo v primeru, če
takrat na igralca in njegovo izkušnjo nič ne vpliva. Upravljalec je odsoten, stroj pa izvaja
mikropremike. Sledi sliki in filmu, svet igre je v tem trenutku čisti estetski objekt.
Vendar njegov namen ni zadovoljevanje estetskih potreb, temveč doseči vrnitev
upravljalca.
– Subjektivni algoritem (nediegetski akt stoja). To so akcije konfiguracije, kakor pravi
Galloway. Izvrši jih igralec, stroj pa jih sprejme, so zunaj sveta igre. Najbolj vzorčen
primer je pritisk gumba za premor, ki sproži akt premora. Kakor ugotavljamo zgoraj,
menim, da tudi nediegetski akt stroja ni namenjen zadovoljevanju estetskih potreb.
– Dromenon (diegetski akt upravljalca). V najbolj osnovni definiciji gre za namenske
gibe igralca. Vprašati se moramo, če diegetski akt upravljalca zadovoljuje estetske
potrebe. Nekateri teoretiki, ki se ukvarjajo z igrami kot umetnostjo, bi dejali, da
diegetski akt upravljalca zadovoljuje estetske potrebe, saj je za umetniško izkustvo v
videoigri potrebno igranje. Sicer se do neke mere strinjam, vseeno pa diegetski akt
upravljalca ne more biti tisti, ki zagotovi absolutno estetsko zadovoljenje, saj bi v tem
primeru pomenilo, da je umetnik igralec sam, ne pa avtor videoigre, kar bi bil nesmisel.
– Igra strukture (nediegetski akt stroja). Vzorčen primer nediegetskega akta stroja je
zaslon »konec igre«. Menim, da ne more doprinesti k estetskemu izkustvu.
Vidimo lahko, da Gallowayeva definicija igre sicer dodobra razgradi, predstavi njihovo
strukturalistično zgradbo, spodleti pa pri pojasnitvi, zakaj bi katerikoli od navedenih delov
vplival na estetsko izkustvo. V resnici je problematično, ker se je v marsičem opiral na Deleuza
in njegovo monografijo Podoba–gibanje, kjer je Deleuze na podoben način razstavil film. Za
montažo recimo pravi, da je kompozicija, razvrstitev podob–gibanj kot sestavnih delov
posredne podobe časa (Deleuze 2015: 46). Takšne definicije so sicer zmožne razgraditi medij,
ki ga obravnavajo, po mojem mnenju pa niso zmožne prodreti v samo jedro estetske izkušnje,
niso zmožne pojasniti, kaj umetniku daje inspiracijo in znanje, da ustvarijo posamezne
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mojstrovine. Ko sta se srečala Andrej Tarkovski in Igor Koršič, ki je prvega kot gostujočega
predavatelja vabil na AGRFT, mu je Andrej Tarkovski povedal, da po njegovem mnenju
filmska teorija ničemur ne služi, saj v skoraj stoletju svojega obstoja ni dala od sebe nič
koristnega (spremna beseda v Tarkovski 1997: 173). Ob branju Gallowaya, ki je v veliko krogih
cenjen kot absolutna avtoriteta teoretikov videoiger, se nam večkrat dozdeva, da lahko podobna
usoda doleti tudi igre.
Espen Aarseth pravi, da so igre hkrati objekt in proces, da jih ni mogoče brati kot tekst, niti
poslušati kot glasbo (ali gledati kot film, če se dotaknemo še novejšega medija), igre je potrebno
igrati. Omeni, da je aktivni medij tisti, čigar materialnost se ves čas premika in rekonstruira.
Videoigre so na akciji osnovan medij, igralni pripomoček pa igralcem priskrbi osnovne fizične
slovarje za njihove gibalne gramatike (Computer Game Studies, Year One. Pridobljeno 31. 8.
2016 z http://gamestudies.org/0101/editorial.html.). Termin aktivni medij se nam zdi izjemno
pravilen. Marsikdo namreč pove, da so videoigre edini interaktiven medij, kar je precej
zgrešeno. Kot prvo so interaktiven medij tudi knjige (spomnimo se samo na modernizem), kot
drugo pa imamo filme, ki so celo v kinematografih eksperimentirali z interaktivnostjo. Iz žanra
interaktivnega filma se je potem razvil soroden žanr videoiger. Izročilo interaktivnih filmov
sega najmanj v l. 1967, ko je bil prvič javno predvajan film Kinoautomat, ambiciozen projekt
češkega režiserja Radúza Činčere.
Film je bil prvič javno predvajan v Kanadi. Na devetih skrbno izbranih mestih se je akcija
ustavila in gledalci so imeli možnost glasovanja za nadaljnji razplet s pritiskom na enega od
dveh barvnih gumbov, montiranih na stole. S fizičnim pokrivanjem leč dveh projektorjev, ki
sta vrtela film, so gledalci dobili občutek delne interaktivnosti.6 Slednja je bila seveda precej
omejena (gledalci so se recimo lahko odločili, ali glavni protagonist ignorira policista, ki ga želi
ustaviti med vožnjo). Činčera je film zasnoval kot satirično posmehovanje demokraciji. Številni
kritiki so idejo vzeli za svojo in »tehnologiji« napovedovali velik vzpon, vendar se koncept
zaradi komunistične vlade takratne Češkoslovaške, ki je omejevala tranzicijo na Zahod, ni
pretirano razširil, vsaj dokler ga niso posvojile videoigre. Interaktivnost videoigram ni lastna,
lastno jim je to, da so aktivni medij, ki vseskozi spreminja svojo materialnost.
Critical Art Ensemble so v nekem svojem prispevku za hekerje izjavili, da so najpomembnejši
»delavci« na področju otroci. Galloway si trditev izposodi v zanimivem kontekstu, saj pove, da
so najpomembnejši delavci v kulturi dandanes otroci (Galloway 2011: 27). Posredno namiguje,
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Pri nas bolj prepoznaven idejno soroden literarni poizkus je zbirka mladinskih novel Časovni stroj.
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da se (zlasti popularna) kultura dandanes velikokrat osredotoča na adolescente posameznike,
tudi otroke. Zavrniti želimo tudi predsodke, da popularna kultura ni relevantna, saj ni del
imenitne, hermetične, (vzvišene) kulture, ki edina narekuje tisto, kar je v umetniškem smislu
zares pomembno, zato bo edino preživelo preizkus časa. Četudi se kulturni delavci še tako
trudimo, da bi širšim množicam približali hermetično kulturo, kar je sicer v svoji gramatični
postavki paradoksalno, dandanes širše množice sprejemajo predvsem popularno uvozno
kulturo, kar je vidno na vsakem koraku, celo na reklamnih panojih ob slovenskih avtocestah. V
določenem trenutku so slovensko avtocesto preplavili plakati za televizijsko serijo Živi mrtveci,
kar se je zdelo še posebej bizarno, kaže pa na to, da trivialna kultura postaja del
evropskega/slovenskega vsakdana.
Trivialna literatura pa pospešeno postaja tudi relevanten akademski predmet, na določenih
fakultetah je to že desetletja. Situacija pa seveda ni povsem enoznačna. Gary Westfahl (2005:
9) v monografiji Znanstvena fantastika zapiše, da obstajajo oddelki za literaturo, ki
diplomantom prepovedujejo pisanje nalog o znanstveni fantastiki, ne ponujajo takšnih
predmetov, obenem pa celo krotijo člane univerze, ki objavljajo dela v zvezi z ZF. S takšnimi
primeri lahko zaznamo, da še vedno obstaja bistven razkorak med kulturo, ki v strokovnih
krogih velja za nekaj vredno, ter tisto, ki tega statusa nima, morda si ga šele pridobiva. Menim,
da videoigre spadajo v slednjo kategorijo, da si statusa relevantne umetniške kulture še niso
povsem pridobile, si ga pa vztrajno pridobivajo. Tudi v akademskih krogih je vidna težnja po
raziskovanju videoiger, popularno postaja raziskovanje naracije v njih. Vse kaže, da bodo
videoigre dominantna kultura 21. stoletja, zaradi česar bodo vseskozi soočene s posebnim
pritiskom, ki so ga bili poprej deležni filmi.
Pogled tujih raziskovalcev na izvor videoiger velja razdeliti na več nians. Razumejo se lahko
kot tehnični naslednik filma, v tem oziru so videoigre prisotne od l. 1961, v popularni kulturi
pa vsaj zadnjih trideset let; lahko jih dojemamo kot popolnoma nov medij, tehnično neodvisen
od filma; lahko pa jih razumemo kot del kulturne tradicije iger, ki sega tisočletja v preteklost –
najstarejši odkriti hieroglifi, ki prikazujejo igranje iger, so nastali 3100 let pred Kristusom (Juul
2011: 3–4). Način raziskovanja, branja in interpretacije videoiger se predrugači, ko vidimo igre
predvsem kot interaktivne sisteme pravil, ne pa področje umetnosti. Dokler se igre ne bodo
konkretneje ločile od filma in literature, torej ko bodo pričele večinsko izkoriščati interaktivnost
za ustvarjanje novih pripovednih tehnik, se zdi obravnava videoiger kot tehnično (a ne
vsebinsko) nadaljevanje filma, utemeljena.
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V resnici (kljub mnogim poskusom skozi zadnje desetletje) ne moremo govoriti o končni
definiciji tega, kar videoigra je. Lahko jo s sistemom terminov zamejimo v nominalno
definicijo, ki pa je predmet socialnih dogovorov, kar pa jo naredi fleksibilno in spremenljivo.
Čim se odločimo, da postavimo teorijo igre v določenem času (kakor so recimo storili Juul,
2003; Myers, 2009; Tavinor, 2008; Waern, 2012), se moramo zavedati, da bo teorija kmalu
nadgrajena ali predrugačena, kar se je neposredno izkazovalo tudi med pisanjem magistrskega
dela, saj so se vseskozi pojavljali novi prevodi, novi strokovni seminarji, nove monografije, ki
so igre predstavljale v včasih povsem drugačni luči.
Da bi sestavili definicijo, ki bi bila neodvisna od časovnih in socialnih okoliščin ('real
definition'), bi morali v definiciji zajeti značilnosti iger, ki bi jih lahko aplicirali na vse igre –
od tistih, ki so jih višji svečeniki igrali v Egiptu tisočletja poprej, do preprostih nedeljskih iger,
ki jih igramo na pametnih mobilnikih (Arjoranta 2014). Relativnost tega početja pa je bila
izpostavljena že l. 1973: »/…/ problem opredelitve iger se bo lahko razrešil le s stalno
regeneracijo novih definicij, ki bo ustrezala aktualnim konceptom obnašanja med igro« (Ellis
1973: 22). Razumeti moramo še nekaj: igro vsak igra po svoje. Celo pri linearnih videoigrah,
ki ne omogočajo veliko interaktivnosti, se lahko igralec odloči, da bo preprosto ves čas stal
obrnjen v steno. Sicer nesmiselno igranje, vsekakor pa povsem legitimno in možno. Kako torej
definirati igro na način, da bi zajela prav vse oblike igranja?
Ob soočenju s to frustracijo so se mnogi raziskovalci (med njimi že omenjen Juul) odločili igre
raziskovati v spektru kulturne tranzicije, medijske prehodnosti, hibridnih besedil. Raziskujejo
jih potemtakem v okviru naratologije (Juul 2011: 15). Slednje bom najbolj ilustrativno pokazal,
če na tej točki v magistrsko delo pričnem vnašati dejanske primere videoiger. Poskusimo
utemeljiti z igro Valiant Hearts, ki se dogaja v času prve svetovne vojne. Igra ne vsebuje
samosvojih pripovednih tehnik, temveč slednje prevzema iz literature in filma, gre za
intertekstualnost, kar bomo podrobneje razložili kasneje (poglavje 3.1.1.1). To deloma potrjuje
teorijo medmedijskega pripovedovanja (t.i. transmedia storytelling), ki predpostavlja, da se
lahko kontekst in vsebina prosto premikata med različnimi mediji, kar igre postavi v širšo
skupino medijev, kamor se ta vsebina lahko pretaka oz. odteka (Jenkins 2003, Pridobljeno 1. 9.
2016 z https://www.technologyreview.com/s/401760/transmedia-storytelling/). Kontekst in
vsebina sta tukaj postavljena više od medijev – igre si potemtakem snovi ne sposojajo iz
filmov/literature, temveč je vsebina neodvisna. Sposojajo si le tehnike, s katerimi to vsebino
ubesedujejo. Mnoge igre se tako izražajo z vključenimi pisnimi odseki, saj z videoigram
unikatnimi sredstvi (to kar teoretik Galloway imenuje akcija) tega (še) ne zmorejo.
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V magistrsko delo moramo vnesti še pojem pripovedne tehnike, saj bo to pomembno v
nadaljnjih poglavjih. Pripovedna tehnika je izjemno širok teoretski termin, ki bi za smiselno
zajezitev zahteval ogromno strani primerjav različnih teorij in spoznanj. Helga Glušič v enem
svojih člankov zapiše: »pripovedna tehnika obsega na primer odnos med različnimi dogajalnimi
časi, prizorišči, pripovednimi osebami in načinom, kako so te prvine razvrščene v pripovednem
besedilu« (Glušič 1974: 56).
V skladu z naravo našega raziskovanja se moramo vprašati, ali značilnosti pripovednih tehnik
v literaturi veljajo tudi za videoigre. Večinsko je odgovor dejansko pritrdilen. Sicer se pojavi
dilema, ko v enačbo vnesemo interaktivnost oz. akcijo subjekta, ki je videoigram lastna. Je pa
dejstvo tudi, da je povečini interaktivnost zgolj navidezna, saj zmerom delujemo v spektru tega,
kar so razvijalci predvidevali. Galloway (2011: 213–245) med drugim trdi, da se umetniško v
videoigri pojavi, ko je igralec sposoben prelisičiti/predrugačiti avtorjeve načrte, spet drugi pa
trdijo, da to igralca ponese v polja, ki jih avtor ni predvideval, zatorej ne morejo biti del
umetniškega izkustva, saj poprej fizično v izdelku niso obstajali. Katera definicija torej drži?
Naša izvirna, strukturalistična po Gallowayu in Deleuzu, pristno umetniška po Blowu, tiste
vmesne (Juul, Mmyers, Tavinor, Waern)? Odgovor na to vprašanje preprosto ne obstaja in
bržda ne bo obstajal nikoli. Kajti kdo pa lahko odgovori na vprašanje, kaj je film? André Bazin,
najslavnejši filmski kritik in teoretik, je napisal 1370 člankov o filmu in umetnosti, pa
končnemu odgovoru niti blizu ni prišel.
2.1.3 Motivacijski dejavniki igranja videoiger
Kdo pa lahko odgovori na drugo temeljno vprašanje, zakaj ljudje radi igramo (video)igre?
Katera stroka in/ali znanost zmore prinesti jasen in nedvoumen odgovor? Didaktika?
Računalniška

znanost?

Psihologija,

sociologija,

antropologija,

umetnostni

študiji?

Najverjetneje bi bila potrebna širša interdisciplinarna raziskava. V pričujočih odstavkih bomo
povzeli relevantne misli, ki se ukvarjajo z motivacijskimi dejavniki igranja videoiger, povzeli
bomo zlasti tiste, ki so uporabne za naš predmet raziskovanja, torej da vključujejo didaktično
komponento.
Prvi raziskovalec, katerega ugotovitve se mi zdijo v marsičem pomembne, zlasti ker so
osredotočene neposredno na osrednjo temo našega magistrskega dela, je Chris Crawford. V
podpoglavju bomo analizirali drugo poglavje njegovega temeljnega dela – monografije z
elementi učbenika The Art of Computer Game Design, ki bi naj bila tudi prva prepoznavna
publikacija o dizajnu videoiger). V njem Crawford predpostavi več različnih motivacij za
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igranje iger, temeljna od teh je po njegovem mnenju učenje, vključno z zabavo in vzgojo.
Publikacija je zelo pomembna, saj je kot učbenik dizajna kvalitetnejši od številnih novejših, ki
smo jih že omenjali. Bodoče avtorje videoiger namreč seznani tako s teorijo iger, kakor tudi z
možnimi navdihi za ustvarjalnost. Omeniti pa moramo, da v vseh učbenikih dizajna iger manjka
ena pomembna sestavina – razmišljanje o ostalih umetnostih. Dober razvijalec videoiger
preprosto mora biti domač s književnostjo, filmom, gledališčem in glasbo, saj igre prevzemajo
elemente vseh poprejšnjih umetnosti, posledično pa jih mora razumeti, saj lahko s pomočjo
analize in sinteze razvije odlične avtorske igre. Marsikateri mladostnik po nasvete pride z željo,
da bi ustvarjal nekakšno avtorsko poetiko, nakar ga učbeniki tako omejijo, da postane
delavec/programer pri kakšni ogromni korporaciji, čeprav je dandanes možnosti za uspeh
individualnega uma v industriji iger ogromno. Razumeti moramo, da programiranje samo po
sebi ni novodobno umetniško delo/izražanje. Kar je v videoigrah umetniškega in avtorskega, se
največkrat ustvari izven kode.
Crawford (1982: 14) poseže po primerih iz živalskega sveta – levja mladička, ki se igrata v
bližini svoje matere. Renčita in mahata proti drug drugemu, grizeta in brcata. Eden izmed
mladičkov zaide in najde metulja. Potuhne se v trati, previdno se približa insektu in zamahne
po njem. Seveda neuspešno, insekt je hitrejši. Crawford trdi, da vedenje levjega mladička
zajema vse ontološke pogoje igranja: reprezentacijo, interakcijo, konflikt, varnost. Ampak
zakaj se levji mladički igrajo? Vemo, da si ne krajšajo časa. Vemo, da ima njihovo vedenje
evolucijsko podlago, da se učijo, učijo se lova, učijo se spretnosti, ki bodo potrebne za njihovo
preživetje v naravi. Avtor iz tega izpelje tezo, da je igra naravni način učenja, da obstaja od
pradavnine, da je globoko povezana s človekovim razvojem in evolucijo.
Trdi tudi, da je vprašanje, »ali lahko imajo igre izobraževalno vrednost?« skorajda absurdno,
saj so v resnici šole (in koncept šolanja) tiste, ki še niso povsem testirane. Pravi, da v resnici
šole kot izobraževalne ustanove kršijo tradicijo učenja, da je igranje iger osrednja didaktična
aktivnost vsakega bitja, ki je biološko in nevrološko zmožno učenja. V igrah denimo ne
sodelujejo živali, kot so ribe, insekti, kuščarji, kar pomeni, da je igranje iger tesno povezano z
velikostjo možganov, inteligenco in sposobnostjo učenja. Crawford trdi, da igranje iger
načeloma povezujemo z otroki, kar je povsem res. Sam pojem »igranja« je tesno povezan z
otroki in mladostniki, »igranje« pri starejših pa pogosto nosi negativno konotacijo, govorimo o
pripisovanju negativne značilnosti otročji človek (Crawford 1982: 15). Njegova teza o šolah,
ki kršijo tradicijo učenja, se zdi zelo zanimiva. Razumeti moramo, da pojav javnega in
obveznega šolanja zgodovinsko gledano ni zelo star koncept. Sicer se v zametkih pojavi že v
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antiki, v realnosti slovenskega geografskega prostora pa se dokončno udejanji šele kmalu po
koncu druge svetovne vojne. Šole so dejansko tiste, ki niso povsem testirane – didaktično
igranje pa je med živimi bitji prisotno od pradavnine. Magistrsko delo se samo ukvarja z
digitalno obliko didaktičnega igranja, kar je logično nadaljevanje fizičnega igranja, saj vsi
vemo, da se vzgojno-izobraževalni proces v vsakem primeru deloma seli v digitalno okolje.
Igre (konceptualno) razdeli v pet temeljnih skupin: namizne igre, igre s kartami, atletske igre,
otroške igre in računalniške igre. Namizne igre so igre, ki so sestavljene iz igralne podlage in
objektov, ki ponazarjajo različne figure. Imajo dolgo tradicijo, nekatere (denimo šah) so
izjemno priznane, spadajo v splošno zahodno kulturo, obenem pa se jih pogosto vključuje tudi
v različne šolske in obšolske dejavnosti, stalnica so pri različnih oblikah podaljšanega bivanja.
Namizne igre so vseh vrst, nekatere so zelo kompleksne, vsebujejo napredne mehanike (šah in
kitajski go), nekatere so enostavne, prepuščene sreči in naključjem (Človek ne jezi se).
Zanimivo je, da jih skorajda nihče ne bi oklical za sporne pri različnih oblikah obšolskih
dejavnosti, vzgojno-izobraževalni delavci bi kvečjemu podpirali, da bi učeči treniral npr. šah,
medtem ko bi gotovo težje razumeli treniranje kakšnega e-športa, čeprav gre pri mnogih ešportih za igre, ki bazirajo na podobnih principih kot šah, vsaj kar se tiče možganskih procesov.
Zanimivo vprašanje je tudi, kam spada šah v digitalni obliki. Med videoigre? Formalno je
odgovor pritrdilen, saj digitalne šahe prodajajo tudi v spletnih prodajalnah videoiger, vseeno pa
bi marsikdo trdil, da šah ni videoigra. Vse skupaj nakazuje na nedorečenost definicij, ki smo jo
že izpostavljali, predstavlja pa velik problem v sami teoriji.
Igre s kartami so v neki meri samo različica namiznih iger, saj se povečini dejansko igrajo na
mizi, le da se uporablja poseben igralni pripomoček – karte. Osnovni paket kart šteje
dvainpetdeset papirnatih, v zadnjem času pa tudi digitalnih kart s simbolnim pomenom. Veliko
iger temelji na različni uporabi kombinatorike. Priljubljene igre s kartami so denimo bridž,
enka, tarok, šnops in poker. Tudi igre s kartami so pogoste spremljevalke podaljšanega bivanja
na osnovnih šolah.
Atletske igre so po Crowfordu (Crawford 1982: 6) skupina iger, ki izpostavlja fizično dejavnost,
mentalna pa je v drugem planu. Igralčeva osnovna skrb je učinkovita uporaba telesa in telesnih
sposobnosti. Crowford izpostavi, da moramo biti pozorni na razlikovanje med atletskimi igrami
in atletskimi tekmovanji. Otroške igre (skrivalnice, lovljenje, gnilo jajce) vključujejo tako
fizično kakor tudi mentalno aktivnost, njihov osrednji namen pa je navezovanje stikov in
prijateljstev, atletska tekmovanja pa so tekmovalne discipline, katerih osrednji namen ni
navezovanje prijateljstev. Podobno razlikovanje moramo uvesti med tradicionalnimi
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videoigrami in e-športi. Namen slednjih ni nujno navezovanje prijateljstev, njihov namen je
odkrito tekmovanje, premagovanje drug drugega.
Zadnja kategorija po Crowfordu (Crawford 1982: 7) so računalniške igre. To so po njegovo vse
igre, ki v digitalnem okolju omogočajo interakcijo, kar ni redka definicija, se mi pa zdi ena
izmed bolj pomanjkljivih. Če zaidemo na polje umetniških videoiger, hitro vidimo, da
interakcija ni povsem nujna. Depression Quest (Zoë Quinn, 2013) ubeseduje občutja depresije,
osrednja mehanika igre pa ni omogočanje interakcije, saj se igra dosledno trudi, da bi slednjo
onemogočila. Igralec ima tako večkrat onemogočene izbire, ki bi bile sicer v igrah mogoče
(dviganje iz postelje, pogovor s prijateljem/prijateljico), izdelek pa je na koncu še vedno
videoigra. Tako kot številni raziskovalci je tudi Crowford preobremenjen s samostalnikom igra,
ki s svojo konotacijo izraža nekaj lahkotnejšega, saj gre za (po prvi definiciji v SSKJ) za
glagolnik od igrati, igranje pa nas (kljub drugačni prvi razlagi v SSKJ) najprej asociira na
igranje v dobi otroštva. Pri definiranju iger se ne smemo osredotočiti na otroško igranje, sploh
ko se skušamo prikopati do osrčja estetsko bolj dovršenih izdelkov.
V anglosaški didaktični stroki je ena izmed osrednjih sodobnih tematik t. i. »21st Century
Skills«. Gre za seznam spretnosti in znanj, ki bi jih vzgojno-izobraževalne ustanove morale
prenesti svojim učencem, da bi slednjim omogočile konstruktivno in uspešno bivanje v
enaindvajsetem stoletju, vključno s posameznimi kariernimi cilji učencev. Poleg devetih
osrednjih tematik (21st Century Learning. Pridobljeno 1. 9. 2016. s p21.org.), med katerimi so
angleščina, drugi svetovni jeziki, umetnost, matematika, ekonomija, znanost, geografija,
zgodovina, politika, so pomembne tudi interdisciplinarne tematike, ki se vežejo predvsem na
poznavanje aktualnih lokalnih in svetovnih okoliščin. Naše magistrsko delo se na poglobljenem
nivoju ukvarja z umetnostjo, ki je v slovenskih učnih programih še vedno zamejena zelo ozko.
V osnovnih šolah denimo načeloma ne obstaja namenska filmska vzgoja, niti ta ne obstaja v
gimnazijah, razen določenih izjem, npr. umetniških gimnazij, različnih dramsko-gledaliških
smereh, ki v svoj predmetnik vedno pogosteje vključujejo tudi filme. Slednje dejansko postaja
problematično, saj so filmi v 20. stoletju praktično dominirali umetnostni trg. Marsikdo ob
filmih in televizijskih serijah prebije odločno več časa, kakor ga prebije med knjigami. V 21.
stoletju popularno-umetnostni trg dominirajo videoigre, zato ni malo mladih, ki ob igranju
preživijo veliko več časa, kot pa ga namenijo za filme, kaj šele leposlovje. Polemiziramo lahko,
da je potemtakem vključitev učenja o videoigrah in filmih v osnovno- in srednješolske
programe logična posledica družbene realnosti 21. stoletja, žal pa se v vzgojni in šolski realnosti
te stvari ne uresničujejo, niti ni pričakovati, da se bodo kmalu pričele uresničevati. Vseeno pa
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namen našega magistrskega dela ni kritika samega vzgojno-izobraževalnega sistema. Dejstvo
pa je, da bo stroka morala najti funkcionalen način uravnoteženosti med tradicionalnim
poučevanjem in IKT. Slednjih preprosto ne bi smeli več dojemati kot nekaj tujega, temveč nekaj
organsko povezanega v proces izobraževanja. Mar internet in računalnike dandanes večinoma
razumemo kot nekaj tujega, nekaj, kar je izven našega življenja? Ne, internet in računalnik
razumemo kot organski del naših življenj, zato si isto obravnavo zasluži vključenost IKT v
šolske prostore.
Videoigre še zmerom veljajo – in bodo bržda veljale še naprej – za precej nekoristno
preživljanje prostega časa. Slednje trditve seveda ne moremo v polnosti izpodbijati, saj
videoigre marsikdaj dejansko so precej nekoristno preživljanje prostega časa, velikokrat pa
lahko nudijo estetsko in vzgojno izkušnjo na visokem nivoju. To pa v večji meri zahteva tudi
angažiranost staršev, skrbnikov in učiteljev, da bodo znali odraščajočim predlagati njim
primerne naslove, ki zadovoljujejo potrebna estetska merila, kakorkoli so ta že abstraktna.
Velikokrat vidimo starše angažirane v leposlovje, ki ga njihovi otroci berejo. Poznajo slikanice,
poznajo kratke zgodbe in basni, ki jih občasno prebirajo skupaj z njimi. Pri izbiri avdiovizualnih vsebin pa so mladostniki večkrat prepuščeni samim sebi oz. predlogom vrstnikov.
Gre za zanimiv razkorak med vrednotenjem literature in videoiger, hkrati pa je po svoje zelo
nekoherenten. Literatura je namreč tista, ki je dandanes v splošni javnosti ne dojemamo več kot
škodljive, medtem ko se videoigre te stigme še niti slučajno niso povsem otresle.
Čemu so potem ravno igre tiste, s katerimi se operira tako pavšalno? Odgovor nam bo prineslo
podpoglavje o vplivu videoiger na mladostnike. Jasno pa moramo izraziti, da je igranje
»neprimernih iger« za določeno starost tudi posledica neangažiranosti staršev in skrbnikov, ki
igram in aktivnostim njihovih otrok niso bili pripravljeni posvetiti toliko časa (na primer vsaj
pogovor s prodajalcem v trgovini), da bi izbrali starostno ustrezno gradivo. Seveda pa se tudi
marsikateri starši čutijo nemočne, saj imajo občutek, da so videoigre nekaj povsem
abstraktnega, kar njihova generacija preprosto ne more doumeti. Zato so številne spletne
trgovine in servisi za prodajo videoiger pričeli v svoje programe vključevati možnost
starševskega nadzora. Servis za prodajo/poganjanje videoiger zavarujemo z geslom, nato pa je
uporabniku preprosto onemogočeno poganjanje vsebin, ki bi bile neprimerne za nastavljeno
starostno skupino. Pomembno bi bilo ozaveščati o teh funkcijah, ne samo šarlatansko in
nepodučeno predavati o škodljivosti videoiger.
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2.1 Družbena recepcija videoiger

Razumeti razsežnost videoiger v Sloveniji ni preprosto. Občasno sicer preberemo kak časopisni
članek o čudežnem mediju, ki po popularnosti in kapitalističnem vložku počasi presega celo
hollywoodski film, vendar natančnejših statističnih raziskav o količini aktivnih igralcev pri nas
še ni bilo. Kakor smo ugotovili že prej, se zadnja leta vloga videoiger v slovenskih medijih
obrača v pozitivno smer, saj so jih tako nacionalni kot komercialni mediji pričeli dojemati kot
povsem legitimno zaposlitveno in karierno možnost, kar pa je botrovalo temu, da so se omehčali
tudi vzgojitelji in učitelji.
Ker točnejših statističnih podatkov o igralcih videoiger v Sloveniji še nimamo, kompletna
raziskava pa bi zahtevala verjetno prevelik kapitalni vložek, se moramo ozreti na vsakoletno
uradno statistično analizo ameriškega trga in navad tamkajšnjih igralcev videoiger. Rezultati so
vsa leta zabeleženi v drobni knjižici Essential Facts About the Computer and Video Game
Industry, za namen magistrskega dela smo analizirali najaktualnejšo, ki nosi letnico 2015. Vsi
spodaj navedeni odstotki so navedeni po tej publikaciji (Essential Facts About the Computer
and Video Game Industry (2–13). Pridobljeno 1. 9. 2016 z http://www.theesa.com/wpcontent/uploads/2015/04/ESA-Essential-Facts-2015.pdf).
V prvem razdelku, ki se imenuje Kdo igra (Who is playing), vidimo, da videoigre igra 155
milijonov Američanov, kar pomeni, da sta v vsakem ameriškem gospodinjstvu povprečno dva
igralca. 51 % gospodinjstev si lasti igralno konzolo, 42 % Američanov igra videoigre vsaj tri
ure tedensko. Ugotovitve so morda za naš trg in splošne predstave presenetljive, razumeti pa
moramo, da so videoigre v svetu že dalj časa zelo priljubljene, intenzivno pa izgubljajo tudi
status otročjega, trivialnega, manjvrednega početja.7 Z izjemno visokim povprečjem
Američanov, ki igrajo videoigre (določen odstotek vseh Američanov seveda pade tudi na
starejše in dojenčke, ki videoiger pač ne morejo igrati), vidimo, da pri njih igranje predstavlja
enega izmed najpogostejših in najbolj aktualnih hobijev. Sicer imamo premalo informacij, da
bi lahko slednje povzeli na celoten Zahod, kaj šele svetovno populacijo kot tako, bežen pregled
med znanci pa pokaže, da so igre tudi v Sloveniji dobesedno vseprisotne. V okviru pedagoške

Določene zasluge za to prinašajo tudi popularni ameriški filmi, ki so kmalu po prelomu tisočletja pričeli konzole,
videoigre in igralce prikazovati pozitivno. Če se samo spomnimo klišejskih ameriških filmov v osemdesetih, kjer
so bili navdušenci nad elektroniko/videoigrami prikazani kot socialno nespretni družbeni odpadniki – dandanes so
prikazani zelo pozitivno. Ugibamo lahko, da gre pri filmski industriji samo za recipročen odnos, saj so izdajalci
videoiger hvaležni odjemalci reklamnega prostora. Izvir je torej mogoče iskati v kapitalizmu, posledice pa so bile
širše družbene.
7
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prakse sem povpraševal učence in dijake, če igrajo videoigre. Vsi so brez izjeme odgovorili
pritrdilno, kar pa me v resnici ni presenetilo.
Še zanimivejše pa so statistične analize na peti strani dokumenta. Povprečni igralec videoiger
šteje 35 let, kar ponovno poruši stereotipne predstave o mladinskem/najstniškem hobiju.
Natančnejši podatki o starostni populaciji: 26 % igralcev je mlajših od osemnajst let; 30 % jih
je starih med 18 in 35 let; 17 % med 36 in 49 let; 27 % igralcev videoiger pa presega petdeset
let. Najbolj presenetljiv pa je sledeči podatek: 56 % igralcev je moškega spola, kar 44 % pa je
igralk.
Čemu je podatek presenetljiv, vreden izpostavitve? Magistrsko delo je oblikovano z mislijo, da
videoigre lahko postanejo uspešen in koristen didaktični pripomoček, neodvisno od spola (in
celo starosti) učencev. Zato v magistrskem delu učenke in dijakinje niso zapostavljene, saj
upravičeno lahko trdimo, da se v videoigrah udejstvujejo v skorajda enaki meri. Tudi sam imam
podobne izkušnje, saj se je na pedagoški praksi in prostovoljnem delu, opravljenem v osnovni
šoli, izkazalo, da so tudi učenke dandanes precej navdušene igralke.
Igralke so sicer v povprečju stare 43 let, igralci pa 35 let. Igralci in igralke videoigre igrajo v
povprečju že 13 let, kar pomeni, da jim morda postaja celo vseživljenjski hobi, primerljiv z
gledanjem filmov.
Porušiti moramo tudi stereotipne ideje o tem, da je igranje videoiger individualno početje, ki
otroka zapre v socialni mehurček, kjer je izpostavljen samoti in občutkom osamljenosti. Kar
39 % najbolj aktivnih igralcev igra videoigre, ki jih publikacija imenuje družabne igre (social
games). Družbeno dejstvo je, da je dandanes internet legitimna oblika druženja za ljudi vseh
starosti in spolov, videoigre pa so samo oblika digitalnega prizorišča za druženje med ljudmi.
56 % igralcev igra videoigre tudi z bližnjimi (od tega 42 % s prijatelji, 21 % z družinskimi člani,
16 % s starši in 15 % s partnerji), kar ponovno dokazuje, da je igranje videoiger daleč od
individualnega osamljenega početja. Zavedamo se, da je danes skorajda nevarno govoriti o
internetu kot pozitivnem elementu družabnega življenja, vseeno pa gotovo prinaša tudi
pozitivne spremembe, kar posredno dokazujejo opravljene študije in osebne izkušnje. Internet
ni nekaj, kar bi nas nujno socialno odmaknilo od ljudi, marsikdo preko interneta naveže stike,
ki jih sicer ne bi nikoli. Tudi pri socialnih igrah je podobno, ljudje skupaj igrajo igre,
pogovarjajo se z glasovnim pogovorom, ki ga takšne igre podpirajo. Marsikdaj so te igre
sodelovalne in miselne (Portal 2), kar pomeni, da spodbujajo razmišljanje in premišljeno
sodelovanje, kar lahko izjemno pomaga v kasnejšem življenju. Sicer je nujno, da imamo pri
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uporabi interneta in večigralskih iger mero, ki v ničemer ne pretirava. Tudi to nam je
omogočeno skozi programe, ki poganjajo igre, saj marsikateri med njimi omogoča nastavitev
časa, ki ga lahko posvetimo posamezni igri. Ko se čas izteče, smo iz igre odjavljeni, nato pa
moramo počakati določeno število ur, največkrat štiriindvajset, da se aplikacija ponovno
odklene za igranje.
Izpostavimo še odnos staršev do videoiger. 79 % staršev po publikaciji sodeč postavlja časovno
omejitev na čas, ki ga lahko njihovi otroci preživijo za računalniškimi igrami. Manj staršev (72
%) recimo postavlja omejitev na čas, ki ga otroci preživijo na internetu, kar je zanimivo, saj do
mnogih videoiger dostopamo preko interneta in ne potrebujejo samosvojega programskega
vmesnika (npr. preproste flash igre, ki so bile v Sloveniji s popularizacijo in komercializacijo
interneta konec devetdesetih zelo popularne). Še manjši odstotek (samo 70 %) omejuje čas, ki
ga otroci preživijo pred televizijskim zaslonom, kar je v publikaciji opisano kot »70 % of
parents place time limits on TV viewing« (70 % staršev omejuje čas za ogledovanje televizije)
(str. 8), zaradi česar ni povsem jasno, če se namiguje na televizijske vsebine (npr. poročila,
filmi, serije) ali popolnoma vse vsebine, ki jih televizor kot naprava ponuja – to pa so tudi
videoigre. 66 % staršev omejuje čas, ki ga otroci porabijo za ogled filmov. So odstotki
presenetljivi? V resnici niso in samo ugibamo lahko, da bi v Sloveniji dejansko prišli do
podobnih rezultatov. Starši televizijo vidijo kot bistveno manj nevarno, razloge pa vidimo zlasti
v medijih, saj ti zadnje čase kot škodljivega izpostavljajo zlasti internet. Razumeti moramo,
kakor bomo dokazovali kasneje, da si mediji pogosto izberejo grešnega kozla, da se izognejo
resničnejšim novicam o tehtnejših problemih, ki obremenjujejo našo družbo.
Statistike, povezane z navadami staršev, ki jih imajo v odnosu do videoiger, je v publikaciji še
nekaj. 91 % staršev je fizično prisotnih ob nakupu in/ali izposoji videoiger, 90 % staršev
zahteva, da otroci ob nakupu/izposoji igre prosijo za dovoljenje. 94 % staršev je pozornih do
vsebin, ki jih otroci preigravajo, od tega 63 % staršev trdi, da so videoigre pozitiven del življenja
njihovih otrok. 59 % staršev vsaj enkrat tedensko igra igre skupaj s svojimi otroki. Slednji
rezultati so morda najzanimivejši, saj pričajo o tem, da videoigre spodbujajo družabnost tudi
znotraj temeljne družbene celice – družine. Osrednji razlogi za igranje videoiger s svojimi
otroki, kakor to navaja publikacija, so: družinska zabava, povpraševanje otrok, dobra priložnost
za socializiranje z otroki, priložnost za nadzorovanje igranega, lastno uživanje v hobiju igranja
videoiger.
Pa dodajmo še poslednjo postavko, ki jo najdemo v obravnavani knjižici: videoigre in kapital.
Celoten znesek, ki so ga potrošniki porabili v okvirih industrije videoiger (podatki za leto 2014),
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je 22,41 milijarde dolarjev. Slednje dejstvo priča, da so videoigre eden najpomembnejših tržnih
produktov na svetu. To pomeni, da bodo videoigre še naprej pomemben element naših življenj,
pomemben element kulturnega življenja in finančnega trga. V skladu s tem moramo poskrbeti,
da bodo do medija pristopili odgovorno in preudarno. Če lahko praktično brez ekonomskega
znanja zanesljivo povemo karkoli, potem lahko trdimo, da industrija, ki letno ustvari 22,41
milijarde prihodka, ne bo izginila, temveč se bo kot snežna kepa samo še večala. To nakazujejo
tudi prihajajoči trendi v industriji – virtualna resničnost in prihajajoče igralne konzole, ki
izhajajo vedno pogosteje.
Zbrane statistike so nedvomno zanimiv pokazatelj povezanosti iger z dejanskim življenjem
ljudi. Četudi se nam zdi, da podatki za nas še ne veljajo povsem, menim, da bo kmalu tudi v
Sloveniji slika primerljiva. Mladostniki, ki so bili zmerom povezani z igrami, sedaj postajajo
starši, kar pomeni, da bodo imeli jasnejši pregled nad industrijo, več časa bodo preživeli s
svojimi potomci ob igranju, posledično pa bodo igre tudi v medijih pričele izgubljati status
škodljive zabavne kulture. Slednje bomo podrobneje analizirali v prihajajočem poglavju, ki se
bo ukvarjalo z javno podobo videoiger.
2.1.3 Vpliv videoiger na mladostnike

Mnogo novinarskih medijev je v določenem trenutku svojega obstoja8 oznanjalo škodljivost
videoiger, kar je slednjim gotovo naredilo precejšnjo škodo, zlasti v državah, kakršna je tudi
Slovenija, ki se je zaradi bivšega političnega sistema pregovorno izogibala vsemu, kar je
figurativno nosilo oznako Zahoda (kakorkoli so to že zanikali). So države, ki so se relativno
hitro osvobodile predsodkov do videoiger (denimo Poljska, kjer so videoigre celo narodni
ponos, o čemer priča moment, ko je poljski predsednik ameriškemu ob obisku podaril poljsko
videoigro Witcher9), s tem pa so kovale pot preostalim državam, tudi Sloveniji, kjer je v
zadnjem času opazen bistveno pozitivnejši odnos novinarskega sveta do industrije videoiger,
sploh v povezavi z njihovim potencialom v svetu kapitalizma. Strokovna sredica, katerih
avtoriteta bo v prihajajočem poglavju postavljena pod vprašaj, pa ima še zmerom občasno

8

Tovrstni prispevki so se pojavljali zlasti ob izidih kontroverznih videoiger. V Sloveniji je bil denimo medijsko
izjemno podprt izid videoigre Grand Theft Auto IV (2008).
9
Sicer se z videoigro The Witcher v magistrskem delu ne ukvarjamo, vseeno pa jo velja omeniti in vsaj krajše
predstaviti. Gre za videoigro, ki je adaptirana po romanih in kratkih zgodbah poljskega pisatelja Andrzeja
Sapkowskega. Igre v seriji The Witcher so zelo popularne, predstavljajo narodni ponos Poljakov, ki so skozi leta
razvili izjemno močno industrijo videoiger. Na nek način postajajo osrednja evropska država, ko pride do vprašanja
industrije videoiger.
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negativno mnenje. Pogledali bomo, kaj je prineslo predsodke, koliko so upravičeni, koliko se
neupravičeni in kaj lahko storimo, da neutemeljene predsodke premagamo.
Podrobneje preglejmo analizo videoigre Grand Theft Auto IV (2008), kakor jo je predstavil
novinar Andrej Peroša v oddaji Svet, prispevek pa je objavljen tudi na spletni strani 24ur
(Nasilna

igrica

obnorela

mladino.

Pridobljeno

31.

http://www.24ur.com/novice/it/nasilna-igrica-obnorela-mladino.html.).

8.

2016

Ne omenjamo

z
ga

naključno – prispevek je dejansko naletel na relativno velik odziv po slovenskih spletnih
forumih. Osrednji problem prispevka je radikalno napačno razumevanje obravnavane
videoigre. Andrej Peroša prispevek prične z besedami, da je junak videoigre Niko Belić (oznaka
junak je vprašljiva, Niko je skorajda prototipski primer antijunaka, ki s svojimi vprašljivimi
dejanji prinaša kaos in bolečino v življenja tistih, ki mu največ pomenijo). Novinar omeni, da
najstniki vidijo le bleščečo plat junaka – avtomobile, lepotice. Nekdo, ki je dejansko preigral
omenjeno videoigro, stežka ostane osredotočen na bleščečo plat junaka, saj je njegovo življenje
polno tegobe, konec pa je tragičen, ne glede na interakcije/trud igralca, da bi popravil zmedo v
Nikovem življenju.
Pomembno je izpostaviti, da igra nosi oznako M po lestvici ESRB, kar pomeni, da je primerna
samo za starejše od sedemnajst let. Na škatli videoigre so obenem sledeči kvalifikatorji: blood,
intense violence, nudity, strong language, strong sexual content, use of drugs and alcohol. Kot
takšna igra ni primerna za mlajše najstnike, kar je na embalaži jasno označeno. Nekatere države
imajo nad prodajo tovrstnih iger strog nadzor, v Sloveniji ni nobenega nadzora, zato si lahko
igro, ki je v teoriji namenjena odraslim igralcem, kupi prav vsak. Enako je denimo s
pornografijo in nasilnimi filmi. Seveda novinarja ta (v realnosti pereča) vprašanja niso
zanimala.
Prosta neomejena prodaja tovrstnega gradiva je dejanski problem. Na nek način s tem vso
odgovornost preložimo na starše/vzgojitelje. Oni so tisti, ki morajo prepoznati potencialno
škodljivo gradivo in uporabo onemogočiti mladostnikom, čeprav bi se to lahko reguliralo po
uradnih kanalih. Zanašanje na starše/vzgojitelje je problematično, saj o videoigrah pogosto
nimajo dovolj znanja/zanimanja, da bi lahko kupili/predlagali kvalitetne naslove. V ZDA se
sicer kaže drugačen trend, o čemer smo že govorili, v Sloveniji pa smo lahko upravičeno
skeptični do starševskega poznavanja industrije in posameznih naslovov. Navsezadnje so
nekatere nasilne igre (npr. GTA 5) med najbolj prodajanimi pri nas. Informacij o demografiji
kupcev sicer nimamo, sklepamo pa lahko, da so bili med njimi številni mladostniki, katerim bi
se nakup te igre v tujini reguliral.
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Kakorkoli pa je državna zakonodaja na tem področju (ne)urejena, to ni razlog za slepo
napadanje medijev, zaklinjanje in obtoževanje videoiger, da so posredne krivke marsikaterega
tragičnega dogodka, sploh šolskih pokolov v Ameriki, kar počno tudi nekatere strokovne
avtoritete.
Razumeti moramo, da so tovrstne nepreverjene trditve zelo škodljive, sploh ko so brez kritične
distance podane večji skupini ljudi.
Dejstvo je, da vse videoigre niso namenjene vsem starostnim skupinam. Kvalifikatorje, ki se na
škatlah pojavijo, bi morali jemati zelo resno. Zlasti je to pomembno v situaciji, ko razmišljamo
o uporabi videoiger v procesu šolstva. Omeniti pa velja, da lahko starostne omejitve apliciramo
na obe strani – določene videoigre so pač namenjene samo mladim, zato jih starejšim učencem
ne smemo predočiti, saj bi se dolgočasili. Ne govorimo samo o komercialnih videoigrah, ampak
tudi tistih, ki so dejansko že integrirane v slovensko šolstvo, o čemer bomo podrobneje
spregovorili kasneje.
Kakor smo ugotavljali v prejšnjih poglavjih – videoigre so do določene mere naslednice fizičnih
iger. In abstraktnejši naravi fizičnih iger navkljub, se moramo zavedati, da te večkrat
simbolizirajo vojno in nasilje. Igra z bržda najbolj eminentno tradicijo, ki ima visoko raven
organiziranosti tekmovanj, igrajo pa jo praktično vse starostne skupine, se imenuje šah. Šah je
bil v povezavi z vojno omenjen že okoli l. 570, kjer v perzijskem epu, slavospevu indijskemu
kralju Sriharišu, najdemo sledeči stih: »V njegovem času ni bilo drugih vojn, razen tistih na
osemvrstnih ploščah«. Šah so igralci že spočetka dojemali kot simbolno upodobitev vojne, k
takšni interpretaciji nas navsezadnje nagovarjajo že imena figur: kralj, dama, trdnjava, lovca,
skakača in kmetje. Šah je simbolna simulacija vojne, zavzemanja tujega ozemlja/kraljestva.
Tudi številne druge fizične/namizne igre so simbolne upodobitve nasilnih dogodkov.
Spomnimo se samo na dejstvo, koliko namiznih iger se vrti okoli spoznavanja fiktivnega
morilca, kar nakazuje, da niso samo digitalne igre povezane z nasiljem in nasilnim dogajanjem.
Marsikatera videoigra po vzoru šaha nasilno dogajanje predstavlja simbolično. Spomnimo se
na igro Papo & Yo (2012), ki s simbolično-paraboličnim stilom izpoveduje zgodbo o nasilnem
očetu, ki je zlorabljal svojo hčerko. Simbolne upodobitve nasilnih dejanj igram niso redke, kar
bomo ugotavljali tudi v nadaljevanju, ko se bomo posvetili dejanskim primerom.
V monografiji Grand Theft Childhood, ki se v celoti ukvarja z vplivom nasilnih videoiger na
mladino, avtorja zapišeta, da smo si morda vseskozi postavljali napačna vprašanja, postavljali
napačne oz. vsaj vprašljive diagnoze. Namesto aktivnega povezovanja nasilnih videoiger in
39

nasilnega obnašanja pri vseh mladostnikih (kar pač ni efektivno), bi se morali posvečati
diagnozi in razpoznavanju tistih mladostnikov, ki so bolj podvrženi slabim vplivom nasilnih
videoiger (Kunter in Olson 2008: 18).
Starostne oznake v Sloveniji niso zakonsko obvezujoče, kar v praksi pomeni, da lahko kdorkoli,
neodvisno od starosti, kupi katerokoli videoigro, neodvisno od njene nasilne in/ali pornografske
vsebine. V publikaciji Essential Facts About the Computer and Video Game Industry 2015
vidimo, da 69 % staršev v ZDA pred nakupom videoiger redno preveri starostno oznako. Vse
skupaj je v sodobnosti olajšano, saj igralne konzole in tudi računalniške igre (preko
specializiranih programov) omogočajo starševski nadzor, ki onemogoči igranje določenih
nasilnih videoiger, če ne vnesemo vnaprej nastavljenega gesla. S tem zlahka reguliramo
vsebine, ki jih naš otrok konzumira. Podobno je mogoče storiti tudi pri nekaterih televizijskih
naročninah, čeprav se v Sloveniji starševskega nadzora poslužuje redkokdo. Leta 2014 so
videoigre prejele naslednje starostne oznake: 41 % iger v letu 2014 je dobilo oznako E
(Everyone), kar pomeni, da je videoigra primerna za vse starostne populacije, 21 % oznako
E10+ (Everyone 10+), kar označuje primernost za vse, ki so starejši od deset let, 23 % oznako
T (Teen), ta označuje videoigre primerne za najstnike, samo 14 % pa oznako M (Mature), to so
videoigre, ki so primerne samo za polnoletne in odrasle ljudi. Morda se 14 % zdi veliko, v
realnosti pa pač ni. Že v primerjavi s filmsko industrijo, ki letno dostavi nepregledne množice
pornografskih izdelkov, vidimo, da industrija videoiger še zmerom vztraja pri relativno
prijaznih vsebinah. Nekatere analize trdijo, da se letno ustvari na milijone pornografskih filmov,
ki imajo legitimno distribucijo, mnogi od njih odkrito ponižujejo ženske in moške, marsikateri
mladostnik pa jih ima na dosegu klika, redkokdo pa slednje problematizira, saj smo nekako
sprejeli, da se internet čisto naravno povezuje s pornografijo.
Videoigre so samosvoj medij, ki marsikatero snov prikažejo najbolj intenzivno in neposredno
doslej. Vojna videoigra je lahko bistveno bolj kruta od vojnega filma, saj ni več razlikovanja
med subjektom in objektom, igralec je hkrati subjekt in objekt, igralec klika na tipko, ki sproža
strelno orožje, nič več ni režiser tisti, ki ukaže igralcu: streljaj, sedaj je igralec tisti, ki se
prostovoljno odloči za digitalno nasilje.
Kljub dejstvu, da so igre marsikdaj najbolj nazorne, pa krajše analizirajmo zgodovino literature
in drugih kreativnih del, ki so jih desetletja nazaj obravnavali kot škodljivo otrokom in
mladostnikom, saj bomo s postopnim zgodovinskim vpogledom ugotovili, da aktualna
stigmatizacija videoiger ni naključje, da se vzorci ponavljajo že skozi skorajda dvestoletno
tradicijo »moralno oporečne« (popularne) kulture.
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Kongresna študijska knjižnica v Washingtonu svojo zbirko trivialnih romanov iz devetnajstega
in zgodnjega dvajsetega stoletja, največkrat kavbojskih in indijanskih zgodb, imenuje American
Treasures, kar poslovenjeno pomeni Ameriški zakladi. Gangsterski filmi iz tridesetih so
priznane klasike, ki jih analizirajo filmski šolarji po vsem svetu, stripi v zgodnjem dvajsetem
stoletju so obravnavani kot pomembni spomeniki, ki so izoblikovali ameriško kulturo.10
Narativno gledano so fabule v omenjenih filmih, stripih in literaturi preproste. Večinoma
spominjajo na grško tragedijo, liki so dobri ali slabi, vmesnih odtenkov skorajda ni. Nihče ne
bi imel moralnih pomislekov, da bi takšno literaturo dandanes predlagal v branje mladostnikom,
morda le zadržke zaradi njene trivialnosti. A zmerom ni bilo tako. V preteklosti se je okrog te
literature izoblikovala mreža raznolikih društev in udarnih posameznikov, ki so oznanjevali
njihovo škodljivost. Kunter in Olson (2008: 30) navajata par očitkov, za katere bomo videli, da
so vse prej kot nedolžni: ogled gangsterskih filmov bi naj otroke navdihnil, da zavrnejo svoje
vrednote in moralo, navdihovali bi jih naj za ropanje bank in podtikanje dinamitov na razna
prevozna sredstva (kavbojski filmi); stripi bi naj mlade učili posiljevanja; pustolovski romani
bi jih navdihovali za korupcijo in splošno degradacijo.
Posamezniku bi se dandanes takšni očitki zdeli smešni, neresnični, absurdni. V resnici pa niso
tako oddaljeni od očitkov, ki jih mediji še zmerom nepremišljeno širijo o videoigrah, kar kaže,
da se vzorci stigmatiziranja očitno niso tako zelo spremenili.
Ne moremo zanikati, da je bila trivialna/popularna literatura vse od trenutka, ko je bila dostopna
širokemu krogu bralcev, prepojena z nasiljem. Prvi gotski roman, Otrantski grad (Horace
Walpole, 1764), že na prvih straneh vsebuje izjemno grafično nazorno usmrtitev nekega princa.
Otrantski grad sprva ni bil deležen kritik, saj je bil širokemu krogu bralcev še nedostopen,
kasneje pa so ga uporabljali kot vzorčni primer romana, ki je pričel z moralno degradiranimi
vsebinami. Za perspektivo: Otrantski grad je dandanes klasificiran kot mladinska literatura.
Otrantski grad je kasneje služil tudi kot vzorec za trivialne romane, polne nasilja, katerih ciljna
demografija so bili mladostniki (v slovenščino neprevedena zbirka zgodb The Wild Boys of
London). Romani te vrste (pa tudi krajše zgodbe) so bili po mnenju viktorijanske družbe v
Veliki Britaniji druge polovice dvajsetega stoletja krivci za naraščajoče prekrške in zločine
mladostnikov. Če zanemarimo, da je bil razlog za bistven delež zločinov naraščajoča revščina,

Danes se stripovske fabule in kultura, ki je bila ustvarjena z ameriškimi komercialnimi stripi med leti 1930 in
1960, prenaša tudi v Evropo. Priča smo porastu filmov, serij in stripov, ki so bazirani na tradiciji tistega časa.
10
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migracije v urbane predele države in prostitucija, moramo takoj demistificirati idejo, da so
zločini v tistem obdobju sploh rastli (Kunter in Olson 2008: 34):
»The early Victorian period had been wracked by very high levels of theft, homicide,
violence, and public disorder. Public discussion of crime in the 1840s had frequently
assumed that it was widely endemic among the working population, and indeed that the
categories of criminal, pauper and labouring poor, if not absolutely identical, were part
of fan interlocking social continuum. Crime rates begat to fall, however, in the 1850s
and 1860s, and plummeted after 1870s.« 11 (Kunter in Olson 2008: 34, citirano po Harris
1995).
Sklepamo lahko, da je stopnja kriminala v vrhuncu popularnosti teh romanov celo padla.
Seveda s tem ne namigujemo, da so imeli ti romani vlogo pri oplemenitenju družbe, a tako
lahko bistveno lažje potrdimo, da hkrati niso imeli vloge niti pri domnevni degradaciji
mladostnikov in družbe. To cenzorjev ni ustavilo, da se ne bi vseskozi trudili omejevati
distribucijo te literature.
Kunter in Olson (2008: 35) navajata, da so v devetnajstem stoletju bile ljudem šokantne celo
naslovnice knjig, navajata primer leposlovnega dela The Female Trapper (1873). Naslovnica
slednjega romana prikazuje dekle, ki ustreli s pištolo. Danes bi se nam take naslovnice zdele
povsem trivialne – na bolj eksplicitno vsebino naletimo v reklamnih panojih ob (avto)cestah,
navajali smo že primer reklam za serijo Živi mrtveci, ki vključuje dosti bolj nasilne vsebine.
Sled takšnih naslovnic se je pričela prava križarska vojna, ki je rezultirala v zažganih knjigah
in celo aretacijah ljudi, ki so se ukvarjali s to krivo literaturo. Po Johannsen (1999) so do l. 1900
aretirali 2385 ljudi in uničili 33 ton 'moralno oporečnega' knjižnega gradiva, vse za namen
varovanja mladine. Morals, not art and literature, se je glasil osrednji moto inšpektorjev, ki so
se ukvarjali s to problematiko. Prav zares, umetnost in literatura nista bili več pomembni, važna
je bila samo moralna križarska vojna. Sprašujemo se, kakšne dejanske probleme v družbi so
cenzorji s temi nesmiselnimi vojnami skušali prikriti?
Anthony Comstock, eden vodilnih cenzorjev in borcev proti 'moralno oporečni' literaturi, leta
1883 izda knjigo Traps for the young, kjer med drugim zapiše (1883: IX):

»Zgodnja viktorijanska doba je bila prepletena z ogromno primeri kraje, umorov, nasilja in kršenja javnega reda
in miru. Javna razprava o kriminalu je v štiridesetih letih 18. stoletja pogosto predpostavljala, da je kriminal
pogosto prisoten med delavci, zato so kategorije kriminala, revežev in revnih delavcev, če ne že povsem identične,
del prepletenega družbenega kontinuuma. Delež kriminala je začel v petdesetih in šestdesetih letih 18. stoletja
padati, izrazit padec pa je zaznati po sedemdesetih letih 18. stoletja.«
11
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»Good reading refines, elevates, ennobles, and stimulates the ambition to lofty
purposes. It points upward. Evil reading debases, degrades, perverts, and turns away
from lofty aims to follow examples of corruption and criminality.
This book is designed to awaken thought upon the subject of Evil Reading, and to expose
to the minds of parents, teachers, guardians, and pastors, some of the mighty forces for
evil that are to day exerting a controlling influence over the young. There is a shameful
recklessness in many homes as to what the children read.«12
Opozoriti velja, da tukaj ne govorimo o obskurni publikaciji, ki bi bila javnosti neznana.
Govorimo o popularni, večkrat ponatisnjeni monografiji, ki se prodaja še dandanes. Anthony
Comstock se poslužuje podobne leksike, kot jo še dandanes uporabljajo kritiki in cenzorji
videoiger (najbolj slovita figura med slednjimi je Jack Thomson, rojen l. 1951): »Our youth are
in danger ; mentally and morally they are cursed by a literature that is a disgrace to the
nineteenth century. The spirit of evil environs them« (Comstock 1883: X).13 Jack Thomson je
odvetnik, ki se je praktično lastnoročno lotil boja proti videoigram, seveda nikoli preveč
uspešno. Prigrabil pa si je ogromno medijsko pozornost, ki mu je odprla pot za karierne
možnosti, ki se videoiger sploh niso tikale.
Kmalu po prelomu stoletja, so cenzorji našli novo žrtev. Literatura je prenehala biti škodljiva,
članki o škodljivosti literature so polagoma izginjali. Kajti pojavil se je nov medij, doslej
neviden in nepredstavljiv, po mnenju cenzorjev pa ni obetal nič dobrega. Pojavil se je film.
Škodljiva literatura je v par mesecih postala stvar naivne zgodovine, film je po mnenju
cenzorjev prinašal povsem edinstveno zlo.
Omeniti velja, da cenzorjev tokrat ni zmotil samo medij sam po sebi, pač pa tudi okoliščine
nastajanja in vedenje filmskih zvezd, za katere so (sicer pravilno) predvidevali, da utegnejo
postati vzorniki številnim mladim, posledično pa tudi potencialno slab vpliv nanje. Prvi večji
škandal v zvezdniškem sistemu ameriškega filma se je prigodil že l. 1921, ko je bil eden takrat
najbolj znanih igralcev in režiserjev – Roscoe Arbuckle – obtožen posilstva in umora. V
časopisu New York Times iz l. 1921 poročajo, da so številne avtoritete premišljevale o
»Dobro branje (moralna literatura, op. A. Č.) povzdigne, plemeniti in spodbuja ambicije za vzvišene namene.
Usmerjena je v višave. Zlobno branje (nemoralna literatura, op. A. Č.) razgrajuje, degradira, spremeni branje v
perverzijo in obrača ljudi od vzvišenih ciljev, navdihne jih, da bi sledili primerom korupcije in kriminala.
Ta knjiga je namenjena spodbuditi razmišljanje o tematiki zlobnega branja, obenem pa izpostaviti starše, učitelje,
skrbnike in duhovnike nekaj mogočnim zlobnim silam, ki vsakodnevno vplivajo na mladino. Sramotna
malomarnost je, kaj nekateri otroci berejo v svojih domovih.«
13
Naša mladina je v nevarnosti. Mentalno in moralno so prekleti z literaturo, ki je sramota devetnajstemu stoletju.
Zli duh jih obletava.
12
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smiselnosti embarga na celotno filmsko industrijo. V praksi je bilo to seveda neizvedljivo, leta
1921 je film že nekaj časa zapustil bremena obskurnosti, razširjen je bil po vsem svetu, vse
družbene in starostne skupine so redno tičale v kinodvoranah. Tudi kakršnekoli ideje o embargu
na industrijo videoiger bi se kaj kmalu pokazale za neuresničljivo idejo. Videoigre so tukaj, vsa
družba je prepojena z njihovim vplivom. So neizbrisljive, kakor so bili neizbrisljivi filmi, ne
glede na vso prizadevnost cenzurnih organov.
Kar pa ne pomeni, da različni organi niso niti poskušali. V zgodnjih tridesetih letih 20. stoletja
se za ameriški film prične obdobje strožje cenzure. Aktivizem proti nasilnim filmom je vseskozi
naraščal, najbolj intenzivno pa se pojavi v religijskih skupinah. Katoliška cerkev je bila edina,
ki se je proti filmom nasilnih in seksualnih vsebin pričela boriti na nacionalni, vsedržavni ravni.
Ustanovili so organizacijo 'National Legion of Decency' (1933, 1934), katerih ustanovitvena
listina je vsebovala spodnji odstavek, ki dodobra razjasni vizijo organizacije (National Legion
of

Decency.

Pridobljeno

21.

9.

2016

z

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Legion_of_Decency):
»I condemn all indecent and immoral motion pictures, and those which glorify crime or
criminals. I promise to do all that I can to strengthen public opinion aginst the
production of indecent and immoral films, and to unite with all who protest aginst them.
I acknowledge my obligation to form a right conscience about pictures that are
dangerous to my moral life. I pledge myself to remain away from them. I promise,
further, to stay away altogether from places of amusement which show them as a matter
of policy.«14
Ustanovili so sistem označb filmov, ki je ocenjevala njihovo moralno (ne)oporečnost. V resnici
gre za pomemben korak v cenzuri popularne industrije, ki je daleč od odvečnega, saj se njihove
prevetrene različice še dandanes poslužujejo videoigre. Starostne oznake so lahko izjemno
koristen nakupovalni napotek za starše. National Legion of Decency je predpisala tri označbe:
A (moralno neoporečno), B (delno moralno oporečni), C (moralno oporečni – obsojajoče). V
istih letih so začeli nad hollywoodske filme intenzivneje uveljavljati cenzuro, ki se je imenovala
Motion Picture Production Code, krajše Hays Code, po takratnem predsedniku MPAA (Motion
Picture Association of America). V celoti so cenzurirali kletvice in psovke (vključno z besedami
»Obsojam vse nedostojne in nemoralne filme, tudi tiste, ki glorificirajo kriminal ali kriminalce. Obljubim, da
bom storil vse, da bom okrepil javno mnenje proti produkciji nedostojnih in nemoralnih filmov, obenem pa bomo
združili vse, ki protestirajo proti njim. Priznavam svojo obvezanost za tvorjenje prave zavesti o filmih, ki so
nevarni mojemu moralnemu življenju. Obljubljam, da je jih bom izogibal. In nadaljnje obljubljam, da se bom
namenoma izogibal prostorov, ki takšne filme prikazujejo.«
14
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'God', 'Lord', 'Jesus' in 'Christ'), goloto, ilegalno prodajo drog, seksualne perverzije, t. i. 'white
slavery', medrasna razmerja, spolne bolezni, porod, spolne organe mladostnikov, poneumljanje
verskih voditeljev in razžalitve katerekoli nacije, rase ali veroizpovedi. Se zdi takšna cenzura
smiselna? Niti približno, gre za omejevanje umetniške svobode v najširšem smislu. Marsikatero
literarno delo je psovke funkcionalno vključilo v kontekst. Predstavljajmo si roman Čefurji
raus! brez preklinjanja. Hitro bi ugotovili, da mu odvzamemo pomemben del tistega, kar ga
dela posebnega. Psovke niso nujno neestetske, v določenih primerih lahko doprinesejo k
estetskemu oz. umetniškemu izkustvu.
Računalniške igre se dandanes spopadajo s podobnimi očitki, kakor so se spopadali drugi mediji
desetletja in celo stoletja nazaj. Kunter in Olson (2008: 55) zapišeta, da ima večina advokatov,
verskih voditeljev, politikov in medicincev, ki se ukvarjajo s področjem škodljivih videoiger,
dobre namene, da pa je njihov osrednji problem v pomanjkljivih in nastavljenih dokazih,
napačnih predpostavkah in psevdoznanstvenih raziskavah. Na isti strani navedeta zanimiv
fenomen, saj obstajajo številne krščanske videoigre z nasilno vsebino (Left Behind: Eternam
Forces), ki so pozitivno vrednotene, čeprav imajo nasilno in občasno celo žaljivo vsebino
(streljanje nevernikov).
Določena zgodovinska distanca bo čez desetletja lahko s konkretnimi metodami pokazala in
dokazala, kakšen vpliv so videoigre imele na mladostnike v našem času. Vsekakor pa bo
potrebno postopno in sistematično raziskovanje, ki ne bo imelo šarlatanskih osnov.
2.3 Videoigre pri pouku v tujini

V tujini so videoigre ponekod že dolgo del učnega procesa. Seveda ne govorimo o kakršnikoli
vsestranski razširjenosti, prav mogoče je, da videoigre ne bodo nikoli celostno razširjen pojav
v izobraževanju, saj se velik del svetovnih šol sooča s finančnimi problemi, ki bi jih razširjenje
na ta področja še dodatno izostrilo.
Razlikovati pa moramo tudi med pojmi učenje o videoigrah in učenje s pomočjo videoiger. V
današnjem času se pojavlja težnja po študijih videoiger, ki bi omogočali formalno izobrazbo s
tega področja, o čimer širše razglablja članek Jose P. Zagala in Amy Bruckman – Novices,
Gamers, and Scholars: Exploring the Challenges of Teaching About Games. Ker članek za
namen magistrskega dela ni širše relevanten, naša tema je vendarle poučevanje s pomočjo
videoiger, vključitve v naše delo ne bo deležen, izpostavljamo pa ga, ker prinaša določene
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pomembne uvide v problematiko strokovnega/znanstvenega pisanja o videoigrah. V intervjuju,
ki je vključen v članek, beremo o številnih zadregah, npr. o zadregi tehnološke pomanjkljivosti:
»It's really difficult to teach a class across the spectrum of historical platforms and the
evolution of interface languages. I mean, it's just difficult to make sure that you have a
working version of the original Super Mario Brothers when you only have one and I
have to bring in my own machine to play it. The lab doesn't, you know, have every old
game console avaliable«15 (Zagala in Bruckman 2008. Pridobljeno 1. 9. 2016 z
http://gamestudies.org/0802/articles/zagal_bruckman).
S podobnimi zadregami bi se soočili tudi pri poučevanju s pomočjo videoiger, saj bi bili
načeloma prisiljeni prinesti svoje naprave in igralne konzole, iluzorno (in tudi nepošteno do
drugih učiteljev in ustanove same) je pričakovati, da bi za njih poskrbela šola.
Poučevanje s pomočjo videoiger pa širše razdela osem avtorjev v zbirki esejističnih zapisov
How to Teach with Games, ki se kljub nejasnemu naslovu osredotoča na digitalne igre. Osnovna
ideja o koristnosti poučevanja skozi videoigre se osredotoča na idejo spretnosti enaindvajsetega
stoletja (v publikaciji imenovano 21st Century Skills), torej seznam spretnosti, ki bi jih naj
osvojil učeči v 21. stoletju. Avtor prvega prispevka, Connor O'Malley, zapiše: »If we want our
students to truly be successful in their futures, settling for testing proficiency and other work
that can be easily automated is setting the bar far too low«16 (O'Malley v How to Teach with
Games 2016: 6). Polemiziramo lahko, da je v sodobnosti znanje, ki ga posreduje splošen
osnovno- in srednješolski program, resnično premalo. Bazično teoretično znanje številnih
predmetov učenca ne pripravi na soočenje z resničnim svetom. Seveda ne namigujemo, da je
teoretično znanje kakorkoli nekoristno, ravno nasprotno, učencem daje vsebinsko podlago, ki
jo lahko zapolnijo s kontekstom iz realnega sveta.
Tammie Schrader (v How to Teach with Games 2016: 34) v isti publikaciji navaja, da so bile
videoigre najbolj koristne pri urah iz genetike. Učenci so bili povprašani o različnih konceptih
povezovanja genomov, nato pa jim je profesorica (avtorica članka) predstavila izbrano
didaktično igro – Crazy Plant Shop. Nad rezultati je bila presenečena, saj bi naj učenci pokazali
veliko mero angažiranosti, obenem so delovali hkrati sodelovalno in tekmovalno. Ni bilo niti
»Resnično težko je poučevati razred o vsem spektru zgodovinskih platform in o evoluciji programskega jezika.
Reči želim, da se je težko prepričati, da imaš delujočo verzijo izvirne igre Super Mario Brothers, ko pa imaš samo
eno, v laboratorij pa moraš prinesti tudi svojo napravo, ki jo bo poganjala. V laboratoriju pač ni na voljo prav
vsaka stara igralna konzola.«
16
»Če želimo, da bodo naši učenci v življenju uspešni, se ne smemo zadovoljiti samo s pisnim ocenjevanjem in
podobnim delom, ki je zlahka avtomatizirano.«
15
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pretiranega razlikovanja med slabšimi in boljšimi učenci, saj so igro vsi dojemali kot dovolj
kompleksno in zahtevno za svoj nivo, igra se očitno deloma prilagaja nivoju uporabnikov, kar
je zelo pogosto, saj igre največkrat omogočajo izbiro zahtevnostne stopnje (easy, medium,
hard).
Najbolj presenetljivo pa je bilo sodelovanje med učenci, saj je bilo sodelovanje zelo organsko,
avtentično in naravno. Avtorica navede, da je bilo izobraževalno igranje (uporabi namreč izraz
educational gaming) uporabno na številne načine. Učenci z motnjami koncentracije so se lažje
koncentrirali na zahtevane standarde in svoje sošolce, medsebojno sodelovanje je potekalo zelo
naravno in organsko. Pomislimo na vse situacije, ko učitelji in profesorji skušajo sodelovanje
med slabše in bolje ocenjenimi učenci vpeljati na silo, morda z inštruiranjem. Vsekakor nam bi
morala biti največja vrednota, da to takšnega sodelovanja pride spontano, saj je potemtakem
tudi vez pristnejša, motivacija pa notranja. Avtorica še zapiše, da je aktivnost učencev in
njihova motivacija bistveno večja, ko se poučujejo v okolju in mediju, ki jim je blizu, ob
katerem uživajo.
To vsekakor ni edini primer uporabe videoiger pri pouku v tujini. O tem priča že bežno iskanje
na internetu, ki nam vrne desetine, celo stotine rezultatov. To nam daje zadostno motivacijo, da
s predmetom magistrskega dela nadaljujemo. Pred vpogledom igrifikacije pa bi želeli navesti
še možnosti uporabe videoiger pri učencih s posebnimi potrebami. Videoigre se lahko zlahka
prilagodijo tistim z motnjami vida in/ali sluha (povečava zaslona, večja jakost zvoka), nadzor
je omogočen s tipkovnico, na trgu pa so dostopni tudi terapevtski kontrolerji, ki lahko pomagajo
gibalno oviranim. Z nastavitvami težavnosti pa se lahko prilagodi tudi nadarjenim in manj
nadarjenim učencem/dijakom.
Naše magistrsko delo torej ni vezano na idealne pogoje v smislu lastnosti učencev in posebnih
potreb, vezano pa je na določen kapitalni vložek, ki bi ga morala opraviti šola, da bi se lotila
poučevanja s pomočjo videoiger, četudi tudi ta dandanes ni pretiran, saj ima praktično vsaka
šola že obstoječo računalniško učilnico, kjer je strojna oprema na voljo zastonj.
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2.4 Igrifikacija17

S terminom in pojmom igrifikacije se dandanes ukvarja mnogo raziskovalcev na različnih
področjih. Zanima teoretike videoiger, zlasti pa je pozornost dobila v trženjski stroki in
različnih vejah ekonomije.
Tadej Štrok svoje diplomsko delo o igrifikaciji podnaslovi Raba igralnih mehanik v neigralnih
kontekstih. Igrifikacijo v praksi razloži na štirih primerih, najzanimivejši med njimi je kartica
Mercator Pika, ki jo velja ponovno podrobneje pregledati, preden predstavimo posamezne
primere igrifikacije v slovenskem in tujem šolstvu.
Mercator Pika je program zvestobe trgovskega podjetja Mercator. Uveden je bil l. 1999 z
nedvoumnim namenom večje prodaje, nabiranja in ohranjanja lojalnih kupcev ter pridobivanja
podatkov o tržnih navadah strank. Program je bil ustvarjen še pred nastankom večine
najopaznejših monografij o igrifikaciji. Program je prisoten v sedmih državah, diplomska je
bila spisana pred prenovitvijo sistema zvestobe, ki ga je trgovsko podjetje uvedlo 1. 2. 2013
(Mercator Pika. Pridobljeno 1. 9. 2016 z https://pika.mercator.si/).
Na spletnem mestu Mercator Pika (Mercator Pika. Pridobljeno 1. 9. 2016 z
https://pika.mercator.si/) kartico opišejo na sledeči način:
»Katica Mercator Pika je kartica, s katero lahko kupite vse, kar zahteva vsakdanje
življenje. Pri nakupih s kartico Mercator Pika sodelujete v bonitetnem sistemu zbiranja
in unovčenja pik, v določenem bonitetnem obdobju vam lahko prinesejo kar 3 do 6
odstotni popust na vso ponudbo in številne druge ugodnosti, ki jih posebej za imetnike
kartice pripravljamo iz meseca v mesec, skozi vse leto«.
S pričetkom l. 1999 predstavlja bržda najstarejši program zvestobe, ki so ga naknadno v
določeni obliki povzele praktično vse trgovske verige. Gre verjetno tudi za največji program
zvestobe pri nas, čeprav o točnih številkah težko govorimo, saj vsa trgovska podjetja ne
omogočajo javnega vpogleda.
Osnovna mehanika programa zvestobe v trgovski verigi Mercator je sistem točkovanja –
določena dejanja (v tem primeru količina porabljenega denarja) prinašajo določene točke (v
tem primeru točke, ki gredo po ceniku: dejanje nakupa nad 4 EUR je vrednoteno z eno Mercator
Slovenski pojem sem prevzel iz različnih diplomskih nalog in poljudnih člankov, ki so se ukvarjali z
igrifikacijo.
17
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Piko, nad 8 EUR z dvema in tako dalje. Sama točka je fiktivna, neoprijemljiva, zato pri
posamezniku ne bi morala predstavljati zadostne motivacije. To lahko predstavlja, ker so točke
pravzaprav valuta, ki jo je zmožno pretvoriti v konkretne ugodnosti (popusti na specifične
izdelke, prihranki pri nakupu). Funkcija pik je zlasti v motiviranju nakupovanja pri izbranem
trgovskem podjetju.
Pomembnost motivacije se izkaže tudi pri šolskih ocenah, ki bi bile same po sebi neoprijemljiva
valuta, svojo moč in prestiž pa dobijo, ko z njimi v realnem svetu dobimo določene ugodnosti
in/ali nagrade (točke za vpis na želeno univerzo, denarna nagrada staršev). Gre za blažjo obliko
igrifikacije, ki je že tako močno zakoreninjena v našem sistemu, da je ne zaznamo več kot
takšne. Se pa v določenih sodobnih didaktičnih publikacijah pojavlja težnja, da bi številčno
ocenjevanje ukinili, namesto tega pa uvedli opisno ocenjevanje tudi v kasnejših stopnjah
osnovno- in srednješolskega izobraževanja.
Kaj pa ostali primeri igrifikacije v slovenskem šolstvu?
Spomnimo se npr. na vsa zbiranja odpadnega papirja in zamaškov, ki se dandanes uresničuje
na vseh stopnjah šolanja v Sloveniji. Marsikdaj je razred, ki zbere največ odpadnega papirja za
reciklažo, nagrajen s pouka prostim dnevom, morda krajšim in cenovno ugodnejšim izletom. V
resnici vse tovrstne aktivnosti vsebujejo elemente iger, spodbujajo pa tudi pozitivno
tekmovalnost. Čemu pozitivno? Vse skupaj poteka dobrodelno, če učenci in dijaki tekmujejo
za dobrodelen cilj, težko rečemo, da gre za negativno obliko tekmovanja. Našo hipotezo, da
igrifikacija v šolski prostor vnaša pretirano negativno tekmovalnost, se tako lahko delno zavrne.
Še vedno je dejstvo, da pri ocenjevanju večkrat pride do tekmovalnosti, ki ni nujno povsem
korektna, saj povzroča stres in občutke manjvrednosti, vse večkrat pa spodbuja zdravo
tekmovalnost, ki se izraža v pozitivnih učinkih tovrstnega delovanja (predvsem notranja
motivacija).
Pojav igrifikacije bomo podrobneje raziskali še v kasnejšem delu magistrskega dela, ko se bomo
ukvarjali z aktivnostmi pri pouku slovenščine, kjer se pojavljajo elementi iger.
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3 Uporaba videoiger pri pouku slovenščine
Predstavili bomo izvirne modele predlogov za uporabo videoiger kot didaktičnega pripomočka
pri pouku slovenskega jezika in književnosti. Predstavljeno gradivo je bilo izbrano po ključu
kakovostnega gradiva. V določeni meri smo si pomagali z različnimi seznami kvalitetnih
videoiger, bistvena pa je bila subjektivna ocena kakovosti, saj objektivni ključ preprosto ne
obstaja. Izbirali smo tudi glede na dostopnost in ceno gradiva in glede na ti dve merili izbrali
samo takšne igre, ki so lahko dosegljive vsakomur, obenem pa ne zahtevajo velikega denarnega
vložka. Gradiva bi se lahko potencialno v večji meri uporabljala v osnovnošolskem
izobraževanju (konkretne ravni so navedene pri posameznih primerih), vendar tudi
srednješolsko ni zanemarljivo.
V okvirih pouka književnosti se bomo posvetili igram Valiant Hearts, American McGee Alice
in American McGee Grimm, Spec Ops: The Line, obenem pa tudi posameznim mladinskim
igram, ki jih bomo prikazali v kontekstu primerjave s slikanicami (Journey, Ni No Kuni). V
okvirih pouka slovenskega jezika se bomo posvetili jezikovnim igram in uporabnosti
igrificirane programske opreme, ki jo ponujajo elektronske table, obenem pa bomo opisali tudi
gradivo, ki ima potencial, da se ga prevede v slovenščino, pozitivno pa bi vplival na našo
jezikovno politiko.
3.1 Uporaba videoiger pri pouku književnosti
Uporaba videoiger pri pouku književnosti se zdi smiselna predvsem pri uvodni motivaciji,
obenem pa bi želeli predstaviti tudi tri primere eksperimentalne didaktike, kjer bi lahko
videoigre funkcionalno vključili v učni proces na način, da bi razširjale in dopolnjevale podano
snov. V učbeniških gradivih, ki smo jih natančneje pregledali (učbeniški komplet Branja, berilo
in učbenik za gimnazije in štiriletne strokovne šoleter tudi elektronske učbenike eučbeniki
(Pridobljeno 21. 9. 2016 z https://eucbeniki.sio.si/.)), nismo odkrili namigov na didaktične
videoigre, niti nobenih priporočil, usmerjenih v to področje.
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3.1.1 Trije primeri eksperimentalne didaktike književnosti z videoigro kot osrednjim učnim
pripomočkom
Primeri eksperimentalne didaktike književnosti z videoigro kot osrednjim učnim pripomočkom
so v celoti izvirni. Nikoli niso bili preizkušeni v dejanski situaciji, so pa bili skrbno premišljeni
in izoblikovani.
3.1.1.1 Roman To noč sem jo videl in videoigra Valiant Hearts (primerjava pripovednih
tehnik)

K vključitvi Jančarjevega dela To noč sem jo videl nas je spodbudila splošna matura iz predmeta
Slovenščina kot drugi jezik v letu 2014, ko se je roman znašel na razpisanem seznamu
leposlovja, roman je bil obvezna literatura, obvezen tematski sklop. Menimo, da lahko s
pomočjo videoigre Valiant Hearts dodobra razložimo pripovedne tehnike v romanu To noč sem
jo videl, slednjega pa dijakom v primeru, da ga obravnavamo, res precizno in natančno
predstavimo, obenem pa jih spodbudimo k branju in ustvarjanju lastnih esejističnih besedil, kjer
bi denimo primerjali pripovedne tehnike obeh navedenih del.
To noč sem jo videl je deveti roman Draga Jančarja, slovenskega pisatelja, dramatika ter
esejista, rednega člana SAZU, najpogosteje prevajanega slovenskega pisatelja, prejemnika
številnih nagrad ter avtorja, ki ga mnogi recenzenti ter kritiki označujejo za najkvalitetnejšega
domačega avtorja po Cankarju. Njegov roman To noč sem jo videl je prejel kresnika za najboljši
roman l. 2011, med najvidnejšimi pa je tudi nagrada Prix du Mmeilleur livre étranger, ki jo
združenje francoskih kritikov in založnikov podeljuje za najboljšo tujo knjigo. Gre za precej
pogumno delo, ki narodnoosvobodilne boje kaže s samosvoje perspektive. V času po vojni so
bile te tematike občutljive, zato so jih prikazovali idealizirano – spomnimo se na esej Maršal
Tito književnikom, ki je bil objavljen v reviji Novi svet l. 1946. Juš Kozak takole citira Tita:
»/…/ sem proti temu, da se pod zagovorom literarne svobode piše to, kar je škodljivo.
Ne morem se na primer strinjati s tem, kar se v deželah zapadne demokracije govori o
svobodi tiska. Kakšna je ta »popolna« svoboda tiska in v čem obstoji? V tem, da je
vsakemu dovoljeno pisati največje laži in klevete z izgovorom, da je to svoboda in
moralno. Naše mnenje je, da je to amoralno in taka svoboda je škodljiva.« (Kozak 1946:
777).
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Jančar je kratenje svobode mišljenja občutil še l. 1974, ko so ga odpustili pri Večeru, obenem
pa obsodili na leto zaporne kazni, ker je prijateljem v branje posojal knjigo V rogu ležimo pobiti,
ki se je dotikala pokola slovenskih domobrancev v Kočevskem rogu.
Francoski razvijalci Ubisoft Montpellier so Valiant Hearts: The Great War izdali l. 2014, kar
sovpada s stoletnico začetka prve svetovne vojne. Fabula igre je bila navdahnjena z ohranjenimi
pismi iz časa prve svetovne vojne, med igralci in kritiki je bil sprejem mlačen, očitali so ji zlasti
obremenjenost s tem, da je igra – zatorej mora biti ljudem dostopna. Fabula igre je podana skozi
naracijo tretjeosebnega pripovedovalca, pridodani pa so tudi dnevniki žrtev, ki predstavljajo
prvoosebne poglede in misli, ki jih igralni liki (ter dekle, ki ni igralni lik, saj nekako povezuje
vse zgodbe, ima torej vlogo sorodno Veronikini v To noč sem jo videl) zapisujejo med vojno,
oz. neposredno pred njo.
Žanrsko sta oba izdelka razpeta med zgodovinskim, vojnim in ljubezenskim delom, ki se med
sabo prepletajo brez ostrih ločnic, kar pri subjektu zbudi občutke vihre, nemirnega časa.
Pripovedovalci romana vseskozi miselno preskakujejo, zlasti druga pripovedovalka, ki deluje
celo blodnjava, izgubljena v spominih in lastnih mislih, občasno na robu blaznosti (Veronikina
mama). Liki v Valiant Hearts vseskozi ohranjajo trezne misli, nikoli ne zaidejo v blodnje, razen
če so huje poškodovani, kar je v igri nakazano preprosto in karikirano.
Zgodbo v romanu To noč sem jo videl pripoveduje pet prvoosebnih pripovedovalcev, vsebina
pa je vsebinsko razdeljena na pet poglavij, tako da si pripovedovalci nikoli ne skočijo v besedo,
čeprav se njihove pripovedi fabulativno dopolnjujejo – o Veronikini usodi ne moremo soditi,
če ne preberemo vseh poglavij. Po Genettovi tipologiji pripovedovalca gre za
homodiegetičnega pripovedovalca, kar pomeni, da je pripovedovalec v zgodbi prisoten. Gre pa
za pet notranjih monologov, refleksij medvojnega in povojnega dogajanja na območju današnje
Slovenije, se pa dogajanje občasno razširi na razširjeno Evropo, npr. Srbijo. Navkljub petim
pripovedovalcem (ki jih bomo podrobneje interpretirali v nadaljevanju) pa je osrednji lik
Veronika, usodna ženska, ki poveže življenjske poti vseh ostalih literarnih likov, ki nanjo
gledajo z različnih gledišč. V romanu se vseskozi razvozlava Veronikina življenjska usoda, ki
je bila zverinsko posiljena in ubita s strani partizanov. Navkljub dejstvu, da se pripoved
vseskozi stopnjuje proti dramatičnemu koncu, njena smrt ni opisana pretirano vzvišeno.
Japonski pisec protagonistov v videoigrah, Tetsuya Nomura, v nekem intervjuju zapiše svoje
subjektivno videnje smrti ključnih likov v umetnosti:
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»/…/ sem /…/ nezadovoljen z večnim pripovednim klišejem, kjer protagonist nekoga
ljubi, nakar se mora, da bi to ljubezen izrazil, žrtvovati in dramatično umreti. Želel sem
povedati nekaj drugega, realističnega. V resničnem svetu je drugače. Nihče noče umreti
na ta način. Ljudje umrejo zaradi bolezni ali nesreče. Smrt pride nenadoma ter ni
povezana s pojmi dobrega in slabega. Za sabo ne pusti dramatičnega občutja, le
praznino« (Hvala 2006).
To velja tudi za smrt Veronike, ki v bralcu pušča zlasti praznino, Jančar se je distanciral od
dogajanja, ni nobene dramatičnosti, nobene vzvišenosti za njeno smrtjo. V igri so smrti
protagonistov (npr. usmrtitev enega izmed igralnih likov) prikazane veliko bolj dramatično.
Dijaki bi lahko opazovali dinamiko dramatičnosti v sorodnih prizorih obeh del, komentirali pa
bi tudi postopke, ki se jih poslužujejo avtorji.
V Valiant Hearts imamo na drugi strani protagonistko, ki je ne moremo neposredno
nadzorovati, kar jo naredi skrivnostnejšo, obenem pa imamo ves čas občutek, da ji nekaj grozi.
In res, ko jo v igri končno dosežemo, leži v nezavesti zaradi bojnega plina, ujeta v razbitinah.
Njena usoda se sicer razplete bolj pozitivno, saj vojno preživi. Umre pa njen oče, ki ga usmrtijo
zaradi upora.
Prvi pripovedovalec romana je oficir jugoslovanske kraljeve vojske, ki ga bližnji kličejo Stevo.
Po spletu naključij postane učitelj jahanja Veroniki, s katero se kmalu zapleteta v ljubezensko
razmerje, ki se obdrži nekaj let, čeprav je vseskozi precej krhko. Njegov odnos do vojne se
spreminja, če je sprva vdan nekemu višjemu cilju in namenu (oficirska čast), sčasoma izgublja
zaupanje v državo, svoje nadrejene, izgublja zaupanje v oficirsko čast, po spletu okoliščin in
življenjske bede, ki se kot megla vije med ljudmi tistega časa, izgubi tudi Veroniko. Slednja se
vrne k svojemu možu Leu, od katerega je s Stevom zbežala.
Izgubljanje zaupanja v državo in vojno je motiv, ki se neprestano pojavlja. Bralec občuti
izgubljenost literarnih likov, ki za nek moment najdejo smisel vojne, nato pa so priča
dogodkom, ki jim uničijo iluzijo smiselnosti vojne. Stevo se znajde v ujetniškem taborišču v
Palmanovi, kjer negoduje nad kraljem, ki je vojno mirno preživel v Londonu. V taborišču lahko
približno spremlja aktualno dogajanje v Jugoslaviji: oblast so prevzeli komunisti. Na Tita gleda
izjemno kritično (kar je še en element, ki v umetnosti za časa Jugoslavije ni bil sprejemljiv).
Stevo se sicer katarzično potopi v spomine, spominja se idiličnega razmerja z Veroniko na
pričetku romana, nato pa se spomni tudi razlomljene idile, ko bi naj Veronikin mož izvedel za
njuno razmerje, preko poznanstev pa uspel Steva deportirati v zakotno Srbijo, kamor pošiljajo
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nesposobne in nespodobne vojake/oficirje. Četudi Veronika odpotuje z njim, se njuna idila tukaj
razlomi. Stevo je priča pravi vojni, Veroniki pa življenje odtlej tudi ne odgovarja, četudi se še
tako trudi ostati ob svojem ljubljenem (večkrat je posredno nakazano, da je bil Stevo njena
edina prava ljubezen, do moža Lea je zmerom nekoliko zadržana).
Razlomljena idila je nekaj, kar simbolično prikaže tudi Valiant Hearts. Na pričetku videoigre
protagonist Karl, mladenič nemškega rodu, ki s svojo nevesto ter otrokom živi v Franciji,
preživlja idilično popoldne na kmetiji. Žena ga zaljubljeno opazuje, on zlaga krmo. Nenadoma
je idila prelomljena z glasnim laježem in zvonom iz zvonika, ki ga pospremita dva vojaka, ki
izvršujeta dejanski ukaz francoske vlade l. 1914, ki je ukazoval deportacijo ljudi nemškega rodu
oz. nacionalnosti. Iz idilične kmečke pokrajine se videoigra premakne v umazane jarke, polne
bolezni, trupel, smrada in obupanih vojakov. Najbolj grafično nazorni so deli proti koncu, ko
eden izmed protagonistov blodi med kupi trupel. Dijaki bi lahko razmišljali o različni
upodobitvi obeh del, o razlomljeni idili, primerjali bi lahko pripovedne postopke, ki privedejo
do razbite idile.
Tudi Stevo se v romanu spominja mrtvecev, zelenih trupel, raztrganih udov, ranjencev,
spominja se smrti konjev, pohabljencev, kako je moral ustreliti Vranca, konja, ki ga je poznala
tudi Veronika. Obravnavana videoigra in roman ne skoparita s krutimi prizori, ne skoparita z
nazornostjo. Valiant Hearts dogajanje omehča s podobo, ki je dvodimenzionalna, kar malce
odtuji dogajanje, igra pa je tako dobila starostno oznako PEGI 12.
To noč sem jo videl se ne zadržuje pri ničemer, Jančar je kritičen, odkrit, oster. V četrtem
poglavju opiše, kako nemški vojaki brezsmiselno pobijejo par starcev, ker jih je nekdo
predhodno užalil – obenem pa pokaže tudi nesmiselne usmrtitve med partizani. Tako se ne
postavlja na nobeno od strani. Jančar jasno nakaže, da je vojna nesmiselna, da ni junakov, ki bi
delali samo pozitivno, saj vojna zamegli občutek za dobro. Edini pozitivni lik je Veronika,
nenavadna ženska, ki ji vojna ne pride do živega – prikazana je idealistično, ničesar negativnega
ni najti, bralec ji je zahvaljujoč njenemu plemenitemu značaju pripravljen odpustiti tudi varanje.
Tudi dekle v Valiant Hearts je edino, ki ne stori ničesar zlobnega, pa je kljub temu kaznovana
s prisilnim delom ter zastrupitvijo. Veronikina zgodba je analitična, saj je podana skozi spomine
protagonistov. To Tomo Virk imenuje rašomonska struktura – bralec si zgodbo sestavi sam.
Veroniko po mojem mnenju najbolje opiše Jeranek: »Bila je lepa in daljna in nedosegljiva«
(Jančar 2010: 146).
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Podobnih tematik se loti tudi Valiant Hearts, kar lahko služi kot odlična demonstracija dijakom,
obenem pa kot navdih in motivacijo za branje leposlovja.
Nemški vojak Karl je razočaran nad vojno, želi si samo k svoji ženi, svojemu otroku, nima
nobenega državljanskega čuta, ki bi ga motiviral k boju. Skozi fabulo igre je deportiran v
taborišče, od koder pobegne, ko se skrije pod truplo nekega vojaka, zaradi česar se počuti
krivega. Želi si samo združitve s svojo ženo, svojim sinom, večkrat izrazi sovraštvo do vojne,
nesmiselnega pobijanja, ne vidi smisla v bojevanju za svojo državo, nima t. i. nacionalnega
čuta, ki tolikokrat klišejsko preplavlja junake v tematsko podobnih delih. Emile, Karlov tast,
poln frustracij ob izgubi soborcev, ubije svojega nadrejenega, torej posredno obrne hrbet
vodstvu, svoji državi, zaradi česar je na koncu igre usmrčen. Emile v svojem zadnjem pismu
piše hčerki: »Ni mi žal, da se vojna zame končuje. Preveč sem bil videl /…/ vojna naredi ljudi
nore. Jezne /…/«. Ameriški vojak Freddie se v določenem trenutku zave, da pobijanje ne reši
ničesar, zato prizanese človeku, ki je kriv smrti njegove neveste, upre se ubijanju, maščevanju.
Emile za kratek čas celo spne prijateljstvo s »sovražnim« vojakom. V klavstrofobičnih jarkih,
ki so bili značilni za prvo vojno, lika izgubita občutek sovražnosti. Nemec Emilu celo pomaga,
kar ga naredi človeškega. To je v vojni fikciji večkrat pozabljeno – avtorje zlahka zanese, da
nasprotno stran prikazujejo nečloveško, zlobno, čeprav so bili vsi vojaki ljudje, vzroki za
njihova dejanja pa težki, kompleksni.
Izkrivljen medvojni pogled pa je v igri opazen tudi na simbolni ravni. Skoraj vsi protagonisti
imajo namreč zastrte oči – igralec likom fizično ni zmožen pogledati v oči. Ne pred vojno (kar
nakazuje obremenjenost, ki se je čutila v zraku po uboju Franca Ferdinanda), ne med njo, ne po
njej. Vojna ni prizanesla nikomur, nihče ni mogel ohraniti vedrega pogleda, pozitivnih
življenjskih misli. V igri sta samo dve bitji, ki ju lahko pogledamo v oči – vojaško vzgojen pes,
ki se pojavlja v različnih delih igre (bodisi realno bodisi kot privid) ter Karlov sin Viktor, ki je
zaradi mladosti še čist, njegov razvoj še ni dosegel stopnje, da bi se povsem zavedal grozot, ki
se dogajajo okoli njega.
Tudi v romanu To noč sem jo videl ugotavljamo, da so osebe doživljenjsko zaznamovane.
Jeranek in hišna pomočnica živita še dolga leta po vojni, pa nikoli nista zmožna pozabiti, kaj se
je med vojno dogajalo, kakšno usodo so utrpeli ljudje. Jeranek ima na stenah poslikave, ki ga
vračajo v tisti čas, s svojimi prijatelji se občasno sestane in popiva. Ko popijejo preveč, večkrat
opravičujejo svoja dejanja: »Mladi smo bili, je rekel, preganjali so nas kot zveri. Mi smo pa
usekali nazaj, kjer smo mogli« (Jančar 2011: 139). Šele ob obravnavi drugih vojnih del vidimo,
kaj sporoča Valiant Hearts: tiste generacije, ki bodo neobremenjene z vojnim dogajanjem, bodo
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lahko zgradile nov svet. Najmočnejši simbol v romanu To noč sem jo videl je vlak, ki
simbolično zdrvi čez Veroniko, kar simbolizira njeno pogubo.
Na simbolni ravni del sicer ne moremo primerjati, lahko pa ju primerjamo tematsko. Alenka
Korbun v svojem magistrskem delu ugotavlja, da sta osrednji temi romana druga svetovna vojna
in ljubezen, zakonska in materinska (Korbun 2011: 73). Osrednji tematiki obravnavane igre sta
prva svetovna vojna in ljubezen, zakonska in očetovska.
Sorodni so tudi motivi: motiv vojakov, motiv udarne ženske (v videoigri ima pomembno vlogo
tudi zdravnica, ki je ena izmed štirih igralnih likov), motiv neke višje časti (državljanske,
oficirske), motiv krive obsodbe (Veroniko obtožijo po krivem, saj dejansko ni pomagala
nemškemu zdravniku oz. simpatizerjem nacistov, temveč vsem, do katerih je čutila neko
človeško usmiljenje, liki v Valiant Hearts so večkrat krivo obsojeni in prisiljeni v delo), motiv
vojnih zločinov. To nam kaže, da ima vojna fikcija pogosto podobno tematiko, četudi se
dogajalni čas spreminja.
Podobnost med deloma se izkazuje tudi v zgodovinskem izročilu. Avtorji Valiant Hearts so
zgodbo zasnovali na resničnih pismih, ki so se ohranila iz obdobja prve vojne. Tudi Jančar je
potrdil, da zgodba temelji na zgodovinskem gradivu zakoncev Rada in Ksenje Hribar, ki so ju
partizani ubili l. 1944.
Didaktični potencial je tukaj izjemno širok. Dijaki bi lahko deli primerjali v obliki eseja, kar bi
marsikoga gotovo navdihnilo, da tudi romanu posveti več časa, saj bi se lahko obenem posvečal
igri. Občasno prevzamemo za preveč logično in pričakovano, da vsi dijaki preberejo predpisana
literarna dela – to gotovo ni res. Prepričani smo lahko, da obstaja peščica dijakov, ki ne
preberejo niti maturitetnih literarnih del, saj so preprosto preveč nemotivirani bralci, da bi se
uspeli investirati v tako dolga in zahtevna besedila. K temu pripomorejo tudi vse popolnejše in
kompleksnejše obnove, ki se pojavljajo na internetu, zadnja leta pa tudi v obliki maturitetnih
priročnikov, ki so sicer koristni, vendar pa lahko tudi spodbudijo nebranje. Ker smo zgoraj
dokazali, da gre za motivno, tematsko in z načini upodobitve primerljivi deli, lahko s pomočjo
videoigre Valiant Hearts spodbudimo analizo Jančarjevega romana, če se odločimo za njegovo
obravnavo (ali pa je morda, kakor smo navedli zgoraj, ravno ta roman izbrano maturitetno
gradivo). Tudi za maturitetno obravnavo, ki je veliko bolj podrobna, bi gradivo igre koristilo,
saj bi učencem razširilo pogled, obenem pa bi jim lažje predstavili uporabljene pripovedne
tehnike, motive in teme, saj bi jih lahko primerjali s podobnim izdelkom, ki je povrhu na voljo
v mediju, ki jim je blizu.
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3.1.1.2 Ni no Kuni, fantazijska literatura, slikanice

K razmišljanju nas je napeljal intervju slovitega literarnega teoretika Harolda Blooma, ki je
najbolj prepoznaven po delu Zahodni kanon (v slovenščino prevedeno l. 2003, v originalu izide
l. 1994). Po vprašanju novinarke, zakaj da bi otroci sploh brali, čemu bi brali kakovostno
literaturo, Bloom odgovori, da se otroci s tem individualizirajo. Pravi:
»So if children are to individuate themselves, they will not do it by watching television,
or by playing video games, or by listening to rock, or by watching rock videos. They will
individuate themselves by being alone with a book, by being alone with the poetry of
William Blake or A. E. Housman, or being alone with Norse mythology or The Wind in
the

Willows.«18

(Bloom,

intervju.

Pridobljeno

1.

3.

2016

z

http://www.mrbauld.com/bloomjr.html.).
V nadaljevanju bomo spodbijali trditev, da individualizacija skozi igranje videoiger ni možna.
Haramija in Batič v metodološki opredelitvi monografije Poetika slikanice zapišeta, da je izbira
predstavljenih slikanic temeljila na izboru kakovostnih besedil, sledila pa je še likovnooblikovna analiza (Haramija in Batič 2013: 10). Takšna metodološka opredelitev posredno
predpostavlja, da vse slikanice niso enako kvalitetne, kar je povsem logično. Podrobnejše
analize so v monografiji deležne predvsem tiste, ki se izkažejo s kakovostjo besedila in likovnovizualnih prvin. Popolnoma enako velja za videoigre: vse niso enako kvalitetne, podrobnejšega
vpogleda so vredne tiste, ki se izkazujejo bodisi s fabulativnega, bodisi z likovno-vizualnega
oz. glasbenega vidika. Nikakor ne smemo podajati pavšalnih sodb celotnega medija, češ da je
nekvaliteten in nezmožen individualizacije subjekta. Menimo, da je Bloom v svoji sodbi malce
krivičen, kar niti ni redek pojav, saj je s svojimi monografijami (zlasti Zahodnim kanonom)
večkrat izjemno kontroverzen.
Harold Bloom v istem intervjuju (med drugimi) izpostavi mladinski roman Skozi zrcalo in kaj
je Alica našla na drugi strani (nadaljevanje Alice v čudežni deželi, Carrol Lewis). Njegovo
očaranje zlahka razumemo, saj gre za jezikovno in fabulativno mojstrovino, ki močno spodbuja
domišljijo mladostnikov. Spomnimo se samo na različne vložene povesti, denimo slovito o
Tesarju in Mrožu (kakor je naslov inverzno prevedel Branko Gradišnik), ki same zase skrivajo

»Če se otroci nameravajo individualizirati, se ne bodo z gledanjem televizije ali igranjem iger, poslušanjem rock
glasbe ali ogledom videospotov. Individualizirali se bodo z osamljenostjo s knjigo, tako da bodo sami s poezijo
Williama Blaka ali A. E. Housmana, da bodo sami z nordijsko mitologijo ali romanom The Wind in the Willows.«
18
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bogastvo interpretacij. A tudi videoigre imajo svojo različico Alice v čudežni deželi, ki v
marsičem dosega izvirni material. Govorimo o japonski videoigri Ni no Kuni: Wrath of the
White Witch (2011), ki vsebuje fabulativne elemente Alice in še Čarovnika iz Oza, dodane pa
so samosvoje prvine, ki dodatno razgibajo material.
Ni no Kuni pripoveduje o fantu Oliverju, ki se sled življenjske travme ob smrti matere prične
zatekati v domišljijski svet, obenem pa si domišlja, da je lutka, nekoč darilo matere, ob fizičnem
izrazu njegove bolečine (jok) oživela. Lutka mu oznani, da prihaja iz alternativne dimenzije, ki
jo nadzoruje zloben čarovnik, ki je ujel tudi Alicio, vizualno ustreznico Oliverjeve matere v
alternativni dimenziji. Po monografiji Rhetorics of Fantasy (Farah Mendlesohn) obstajajo štirje
prijemi, po katerih v fantazijski literaturi fantazija vstopa v narativno ogrodje. Fantazijo, ki se
naratološko usmerja na prvi prijem, avtorica imenuje 'portal-quest fantasy' – v fantazijo smo
povabljeni skozi čudežni portal (predstavnika slednjega sta tako Alica v čudežni deželi, kakor
tudi videoigra Ni no Kuni). Pomembna lastnost te fantazijske literature je, da elementi
magičnosti ne pretakajo med realnim in fantazijskim svetom. Potop v fantazijski svet v
mladinski literaturi junaku/junakinji največkrat ponuja priložnost za osebnostno rast in
pridobivanje izkušenj, ki mu bodo prišle prav v realnosti.
Drugi nivo interpretiranja tovrstne literature je simbolično-parabolični, kjer fantazijski svet ni
fizičen svet, dejansko udejanjen v realnosti fabule, pač pa zgolj metafora za pobeg pred (kruto)
realnostjo resničnega vsakdana. Kot najbolj prepoznaven primer simbolično-paraboličnega
sloga lahko vzamemo Kafkovo Preobrazbo (čeprav tukaj seveda ne gre za mladinsko
literaturo), ki jo bomo kasneje še omenjali.
Poleg tega Ni no Kuni vsebuje številne elemente, ki spominjajo na Tolkienovo literaturo.
Govorimo o vnašanju širše mitologije pripovednega sveta skozi dopolnilne tekste. V Ni no Kuni
(kakor tudi v številnih drugih videoigrah) se to izkazuje s pisanim jezikom, kar je še posebej
zanimivo. Če igro dejansko igramo, ugotovimo, da je pisanega besedila ogromno – kar pomeni,
da lahko učeče spodbuja k branju.
Ni no Kuni je priročno didaktično orodje predvsem pri obravnavi fantazijske literature v
osnovni šoli.
Na področju likovno-oblikovne plati videoigre večkrat predstavljajo presežke dandanašnje
računalniško generirane animacije. Gre za estetsko zelo navdahnjene videoigre, ki imajo
načeloma poenostavljen igralni del, namenjene so tako zlasti ustvarjanju estetskega in/ali
umetniškega vtisa. Izpostaviti je vredno denimo videoigro Journey (2012), ki s pridihom
58

arabske estetike prinaša vrhunec estetskosti videoiger, obenem pa deluje kot odlična mladinska
videoigra, ki pa ni namenjena ekskluzivno otrokom in mladim (kar pa je značilnost
najkvalitetnejših slikanic). Sporočilo videoigre Journey temelji na predpostavki, da je pot
pomembnejša od cilja. Videoigro načeloma preigramo z naključno izbranim soigralcem, s
katerim imamo komunikacijo omejeno na par preprostih medmetov (dva vzklika). Gre za
grafično izjemno sofisticiran izdelek, ki že zaradi svoje grafične narave opraviči uporabo pri
pouku književnosti v nižjih razredih osnovne šole, saj je vizualno na nivoju najbolj kakovostnih
slikanic na trgu. Podobna je tudi igra Broken Age, ki na ravni fabule upoveduje zgodbo dveh
najstnikov, ki živita v popolnoma drugačnih okoljih. Fant Shay živi v hipertehnološki vesoljski
ladji, Vella pa v starodavni vasici. Tudi vizualna podoba Broken Age je na tako visokem nivoju,
da lahko s pomočjo nje demonstriramo številne ilustracijske tehnike v slikanicah in ostali
mladinski književnosti.
3.1.1.3 Postkolonialna literatura, Conrad in Spec Ops: The Line

Postkolonialna literatura je del gimnazijskega izobraževanja. Kot enega bolj opevanih avtorjev
se velikokrat obravnava tudi Josepha Conrada. Njegov najbolj prepoznaven roman je Srce teme,
ki ima izjemno uspešno upodobitev v obliki videoigre. V pričujočem podpoglavju bomo
predstavili igro, njene zanimivejše aspekte in nakazali, kako bi jo bilo smiselno uporabiti v
okviru pouka.
Osrednja tematika romana je gotovo kolonializem, ki je predstavljan skozi večno borbo med
dobrim in zlim, svetlobo in temo, le da je vse zelo relativno. Čeprav se Conrad opredeli proti
kolonializmu (predvsem s končnim vzklikom Kurtza: strahota!), pušča tudi malce dvoma –
Marlow ni popolnoma prepričan v to, da je kolonializem nepotreben. Celo do samega Kurtza19
ima dvojen odnos; na eni strani je prepričan, da se mu je um omračil, na drugi pa čuti, da za
Krutzom utripa nekaj genialnega, kar si ne zasluži pozabe. Tematiziran je tudi razkorak med
človekom in (fizično) naravo, vendar narava nikakor ni idilična, niti prebivalci/domorodci, ki
so v tej naravi primarni naseljenci. Narava je temačna, strašljiva, zlobna. Narava človeka
pripelje do blaznosti; narava je temà sama. Potovanje v naravo ni potovanje v idilo, temveč v
črnino.

Skrivnostnega moža, ki ga večina ljudi dobesedno slavi, vidijo ga kot izjemnega posameznika, vsekakor zelo
idealizirano. Marlow potuje po džungli, da bi ga dosegel in pripeljal nazaj v civilizacijo.
19
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V naravi je razdrobljeno vse – še sam jezik. Ko Marlow s kolegi pluje mimo džungle, sliši zgolj
nejasne krike, ki ga strašijo. Nobenega omikanega jezika. Tudi ljudožerci, ki jih sprejmejo na
krov (delovna sila), niso zmožni tvoriti funkcionalnih stavkov, kar Marlow jasno pove. Meni,
da njihove besede niso jezik; jezik pa je obenem način, ki človeka reši norosti. Domorodci so
po romanu obsojeni na neko nižjo obliko življenja, kar potrjuje tudi Kurtz, ki si svoje mesto
Boga (po njegovem) zasluži tudi zaradi jezikovne superiornosti. Vsi odstavki, ki popisujejo
odsotnost smiselnega dialoga med domorodci, se mi zdijo odlično spisani – tudi v prevodu.
Celo tisti domorodci, ki se trudijo govoriti v angleščini, govorijo polomljeno in skladenjsko
neustrezno, kar je velika prednost ubesedovanja v romanu.
Ta je sicer spisan v precej edinstvenem realističnem slogu, ki za bralca ni enostaven.
Pripovedovalec je prvoosebni, vendar v strukturi zgodbe nepomemben, saj je pomemben
vloženi pripovedovalec Marlow. Vloženi pripovedovalec je tako izpostavljen, da bralec skozi
branje pozabi, da imamo dejansko še enega pripovedovalca. V jeziku se Conrad poslužuje
mnogo pridevnikov in primer, pisano izpade zelo poetično. Ogromno je tudi metafor (predvsem
metafore s področja divjine). Roman lahko uvrstimo v modernizem (ima značilnosti
modernističnih romanov svojega časa: struktura zgodbe v zgodbi, moralni relativizem, določeni
avtobiografski odstavki, poudarek na subjektivnem doživetju, Marlow ni povsem zanesljiv
pripovedovalec, vse polemike (kaj je dobro in slabo) niso razrešene).
Osrednji simbol dela je temà. Kot kontrast se seveda pojavlja svetloba, vendar niti svetloba ni
popolnoma dobra – v romanu je resnično vse relativno, kar se izkazuje tudi v igralski priredbi.
Pred adaptacijo v videoigro pa moramo omeniti še film Apokalipsa zdaj, ki je filmska
upodobitev književnega materiala. Apokalipsa zdaj, nikoli povsem dokončan film (manjkata
uvodna in končna špica), se dogaja v času vietnamske – druge indokinske – vojne, ko določen
častnik dobi skrivno nalogo: v osrčju Vietnama poiskati ter likvidirati častnika Kurtza, izjemno
spoštovanega vojaka, ki se mu je omračil um.
Film je bil deležen izjemnega finančnega uspeha, kar je za tako nekompromisen film
neznačilno, vendarle pa upoštevajmo, da so takratni spekter gledalcev sestavljali tudi kritični
ljudje, ki jih v času zaključka vojne v Vietnamu ni manjkalo. Javno nasprotovanje vojni,
sežiganja pozivov v vojsko, protestiranje pred Belo hišo so spremljali tedanje obdobje javnega
življenja v Ameriki, uporniško zavest pa so utrjevali tudi filmi, najbolj aktivno ravno
Apokalipsa zdaj ter Scorsesejev Taksist. To je bil poslednji čas, ko so si komercialni režiserji
še upali nastopiti izrazito proti svoji vladi, razdvajati javna mnenja ter ljudem z
brezkompromisno mizansceno servirati prizore, ki sprožijo misli o človečnosti sami. Kakor
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bomo polemizirali v nadaljevanju – tovrstnega visokoproračunskega filma dandanes iz dežele
sanj, kakor Hollywood imenuje Abdul Salaam El Razzac v Pretty Lady, ni pričakovati.
Režiser je nagovoril številne problematike druge indokinske vojne, med drugim drogiranje
vojakov (v filmu predstavljeno neposredno, saj vojaki kadijo travo in uživajo LSD; iz povojnih
pričevanj pa je dandanes javno znano, da je vlada ZDA v Vietnam pošiljala pijačo z večjo
vsebnostjo kokaina); razčlovečenost »domorodcev« (celo Vietnamci so v zaključnem prizoru
upodobljeni kot nerazumni divjaki v ekstazi, podobno kot domorodci v romanu); razčlovečene
oficirje (poveljnika Kilgora še najbolj skrbijo ustrezni valovi za surfanje, ne pa masaker v
ozadju). Prikazano je, kako lahko človek zaide, ko so naenkrat odstranjene moralne in fizične
restrikcije, ki ga varujejo pred norostjo. Kolonizatorji so ponovno prikazani kot neusmiljeni.
Prihajajo z zvoki iz nebes (prvi oborožen spopad se odvija ob spremljavi delčka Nibelunškega
prstana, ki so ga poimenovali Ride of the Valkyries (nordijska mitologija)). Filmska upodobitev
je nedvoumna mojstrovina, ki človeka pretrese, obenem nadgradi izkušnje knjige. Čeprav gre
za krut film, namenjen odraslim ljudem, se mi zdi do neke mere primeren za uporabo v
gimnaziji. Dijaki, ki so dovolj odrasli, da razumejo probleme postkolonializma, so zreli za
čustveno napet film, ki temeljito predstavi sodobni kolonializem. Še bolj nazorno pa ga
predstavi igra Spec Ops.
Pauline Kael leta 1969 filme predstavi kot trash, kasneje pa svoje trditve omili. Njeni spisi in
filmske kritike so bili pronicljivi zapisi, ki so še dandanes precej cenjeni. Videoiger se ni nikoli
dotaknila, samo sklepamo lahko, da jim ne bi bila naklonjena (tudi Bloom (2003: 389) jih
posredno zavrne kot iracionalno zabavo). Vendarle pa so videoigre bližje umetnosti kot
čemerkoli drugemu. Podvržene so tudi kritiki, podvržene so medsebojnim primerjavam in
vrednotenju. Menim, da h kanonu strmimo že v trenutku, ko neko delo označimo za boljše,
čistejše, kvalitetnejše. Ne govorim o izgradnji kanona kot takšnega, temveč o potencialnemu
seznamu slabših in boljših del, nekje na koncu najboljših, slednje pa se neizogibno manifestira
v obliki kanona. Čemu v magistrsko delo vnašamo ideje o kanoniziranju? Ker je Spec Ops ena
redkih iger, ki si zasluži biti kanonizirana.
Spec Ops: The Line (2012) je tretjeosebna akcijska igra, katere vodilo sloni na naraciji in
izostritvi občutka krivde igralca, ki tokrat ni pasiven: ne opazuje literarnih in filmskih likov,
kako počasi tonejo v blaznost, v temo se poda subjekt sam. Snov je ponovno aktualizirana –
tokrat z vojnim dogajanjem na bližnjem vzhodu. Tokratna figura Kurtza se imenuje John
Konrad (očitna aluzija na Josepha Conrada). Konrad je vojni heroj, ki se po vrnitvi iz Iraka
zateče v Dubaj, kjer potekajo evakuacije mesta zaradi hudih peščenih viharjev. Za Konradom
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se kmalu izgubi vsaka sled, ostane zgolj posneto radijsko sporočilo, v katerem blazno govori o
ponesrečeni evakuaciji.
Častnik Walker je z dvema vojakoma poslan v Dubaj, naloga je klasična: v srcu Dubaja poiskati
Konrada in potrditi njegov status. Walker je v Dubaju soočen s smrtjo in tragedijo, vendar
postane obseden s svojo nalogo (podobno kot v filmski upodobitvi), zato sprejema zmerom
temačnejše odločitve, ki bi ga pripeljale bližje Konradu. Vendar teh odločitev igralni lik ne stori
samostojno, temveč je v njih prisiljen igralec. Občasno so dogodki vsakdanji: sprehajamo se
med domačini, ki do prišlekov kažejo izrazito sovraštvo, v Walterja mečejo kamenje, kar lahko
povsem ignoriramo, lahko pa domačine pobijemo. Walter se zaplete tudi v spopade z oboroženo
enoto domačih upornikov in v nekem trenutku ukaže bombni napad na njihovo oporišče. Ko se
s svojim likom spustimo v razdejano oporišče, v grozi spoznamo, da je bilo oporišče v resnici
bunker za civiliste, v središču tega zavetišča pa Walker odkrije grozljivo podobo oglenele
matere, ki z roko zakriva oči takisto oglenele hčere. Ameriški vojaki svoja dejanja z absurdnimi
komentarji opravičujejo (večinoma povzeti po Apokalipsi zdaj).
Ko Walker pride do stolpa, kjer se skriva Konrad, igra še poslednjič zavije s predloge in dostavi
samosvoj zaključek. Walker Konrada odkrije mrtvega, ranjen od krutega spoznanja se v deliriju
pogovarja sam s sabo, dialog pa skriva več interpretacij:
»Vse to je bilo izven moje kontrole.«
»Nič se ne bi zgodilo, če bi se ustavil.«
»Resnica je, Walker, da si se želel počutiti heroja. Sam20 obstajam, ker potrebuješ nekoga, da
ga lahko kriviš, da lahko opravičuješ svoja dejanja.«
Med branjem romana Srce teme imamo vseskozi občutek, da skrivnostni Kurtz ni resnična
oseba – pričakovali smo, da bo Marlow odkril fizičnega in spiritualnega samega sebe. Videoigra
to interpretacijo nazadnje izpelje, Walker najde samega sebe, Konrad je iluzija, ki je
opravičevala kruta dejanja vojaškega osvajanja oz. imperializma, obenem pa so se avtorji
odmaknili od sheme, da morajo biti igre zabavne, saj Spec Ops ostro obsodi romantičnost
streljanja v videoigrah. Gre za mukotrpno izkušnjo, ki igralca sili v premislek o igrah,
opravičevanju svojih dejanj in moralnem relativizmu. Ko Walkerja naposled evakuirajo iz
Dubaja, reševalci iz helikopterja opazujejo stavbe Dubaja v razbitinah. Nekdo ga vpraša, kako
je uspel preživeti, Walker mu v deliriju odvrne: kdo pravi, da sem preživel?

20

Namiguje na Konrada oz. Kurtza.
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»This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end.«21
Dijaki, ki bi se zanimali za igranje videoigre, bi lahko s pomočjo nje predstavljali sodobni
postkolonializem. Ker gre za relativno dolgo igro, bi jo morali obravnavati samostojno, doma,
po navodilih profesorja. S tem bi pridobivali širši vpogled v problematiko sodobnega
kolonializma, obenem pa bi se intimno spoznavali s Conradom, na katerega se igra venomer
navezuje, hkrati pa tudi s kolonializmom, kakor ga je problematiziral on. Conrad je naletel na
številne kritike zaradi svojega rasizma, vendar pri tem ne upoštevamo perspektive njegovega
časa. Rojen je bil l. 1857, ko je v Ameriki še obstajalo formalno uzakonjeno suženjstvo. Konec
19. stoletja (ko je roman nastajal) je bilo ustavno potrjeno rasno razlikovanje v javnih prostorih,
zakoni o rasni diskriminaciji so se kar vrstili, temnopoltim se je odvzemalo pravico do volitev
in javnega govorjenja. Šele sredi 20. stoletja je napočil aktiven boj proti rasnemu razlikovanju.
Rasizma nočem opravičevati, menim, da je primitivno razmišljanje, ki ne prinaša ničesar
dobrega. Vendar je bil (žal) družbeno dejstvo tistega časa. Conrad ni nikakor negativno izstopal,
temveč je bil del rasističnega povprečja – problem je morda v ideji, da bi morali biti pisatelji
svojega obdobja plemenitejši od povprečja.
Dijaki bi s tem lahko izoblikovali svoj odnos do rasizma, tematiko pa bi predelali zelo natančno.
Bili bi tudi notranje motivirani za branje postkolonialne literature, saj bi jih poprej igra
angažirala za izbrano tematiko.

21

The Doors: The End. (To je konec, prelep prijatelj, to je konec, moj edini prijatelj, konec).
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3.1.2 Drugi primeri
3.1.2.1 Alamut in Assassin's Creed

Assassin's Creed je priredba romana Alamut v obliko videoigre. Osrednji problem igre je razkol
med vitezi templjarji in morilci (tj. assassini22), prvi žele zasužnjiti človeško raso, morilci jo na
drugi strani osvoboditi, dati ljudem možnost svobodnih misli in dejanj. Skratka, da postanejo
snovalci svoje realnosti. Velik razkorak glede na njihovo upodobitev v drugih medijih, kjer so
večkrat upodobljeni negativno, kot predhodniki23 radikalnih muslimanov. Ker so slednji po
medijih sodeč postali osrednji negativci Zahoda 21. stoletja (vsaj po 11. septembru), so lahko
morilci osrednji negativci Orienta, s tem imamo sklenjen krog nepridipravov, ki so nam hkrati
dovolj oddaljeni in blizu, da predstavljajo občutljivo grožnjo.
V resnici precej odgovornosti nosi roman tržaškega pisatelja, oziroma njegova popularizacija
po l. 2001, ob prevodu katerega so zapisali floskule tipa: »The book once again took a new life
following the attacks of 9/11/2001 becuse of its early description of the world of suicide
bombers in fanatical sects« 24 ter: »Whoever wants to understand the success of the Al Qaeda
leader's strategy should read Bartol«.25
Skupaj z vso medijsko gonjo proti muslimanom, ki je prerasla v kulturno vojno – spomnite se
samo na vse prvoosebne akcijske igre, ki so odkrito podpirale ameriški imperializem, hkrati pa
na vse sorodne filme in knjige, so Zahodno civilizacijo ponovno opomnile na (po njihovi
interpretaciji) nepredvidljiv Vzhod.
Prvenec v seriji AC od teh tropov načeloma odstopa, saj Vzhod in njegovi morilci predstavljajo
razum, vitezi templjarji, v našem primeru manifestacija Zahoda, zastarelo, ukalupljeno misel,
zlo, korupcijo. Junak prvenca, ki častni hasasin postane že pri petindvajsetih, kar ga naredi za
nekakšnega preroka Starega sveta, si za svoje uboje umisli navidezne politične razloge in
opravičila, dejansko pa deluje pod ostrim vplivom koruptivnega starca z brado – ta se pojavi
tudi v Alamutu – ter ujetosti v tradicijo lastne morilske skupine. Prav veliko možnosti za
dejansko svobodo misli/dejanj nima.

V tekstu uporabim tri sinonime: morilec, asasin, hasasin. Terminološko najmanj ustrezen je seveda morilec, saj
ne nosi konotacije starodavnega ceha, temveč enostavne slovarske definicije, ki pravi, da je morilec tisti, ki umori
človeka. Besedo morilec so sicer prevajalci uporabili tudi pri prevodu književne adaptacije.
23
Orientalistična misel, da so assassini predhodniki teroristov, nima povezav z realnostjo.
24
»Knjiga je dobila novo življenje po napadih 9. septembra 2001, ker vsebuje zgodnje zapise samomorilskega
sveta v fanatičnih sektah.«
25
»Kdorkoli želi razumeti uspeh vodje Al Kaide, mora prebrati Bartola«.
22
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Roman Alamut govori o perzijski trdnjavi, kjer voditelj sekte izmailcev pripravlja bojevnike za
napad Seldžuškega cesarstva. Naročeno jim je, da za izpolnitev napotil žrtvujejo vse, tudi lastno
življenje, saj bodo kasneje nagrajeni z nebesi, kjer bodo lahko uživali v pijači, hrani, brezdelju
in dekletih. Ker so omamljeni s kroglicami hašiša, v to začno dejansko verjeti (isti tematski in
fabulativni vzorci se pojavijo tudi v igri). Videoigra poteka v velikem odprtem svetu, zato lahko
služi tudi kot demonstracija romanesknega prostora, saj je večina ozemlja v igri
rekonstruiranega iz resničnih geografskih prostorov. Največ primerjav pa je na ravni fabule.
Ker gre ponovno za dolgo igro, bi bilo didaktično igranje smiselno opraviti doma, za domačo
nalogo dijakov, za uvodno motivacijo morda le pokazati geografske prostore, kjer se dogaja
Assassin's Creed. Dijaki bi lahko doma preigrali igro, nakar bi notranje motivirani za branje
Alamuta prebrali tudi slednjega, nato pa pisali eseje in referate, ki bi se ukvarjali s tematikami,
simboli, fabulativnimi primerjavami obeh del. Mlajšim generacijam je serija Assassin's Creed
že dobro poznana, saj je doživela izjemen prodajni uspeh, dobila je lastne adaptacije v književno
obliko (ta je bila celo prevedena v slovenščino26) in prihajajočo filmsko upodobitev. Dijaki so
z njo velikokrat že seznanjeni, kar bi profesorji lahko poskusili izkoristiti za vpeljavo Alamuta,
ki za večino dijakov v času obravnave vseeno predstavlja nekaj novega. Fabula videoigre ni
nekaj neskončno kvalitetnega, hkrati pa je v igri nekaj (sicer neobveznega) nasilja. Definitivno
pa gre za posrečen eksperiment in najbolj znano videoigro, ki je bila adaptirana po slovenskem
literarnem delu (tudi edino visokoproračunsko), zaradi česar jo velja omeniti že zaradi splošne
razgledanosti dijakov. Filmske priredbe so v učilnicah omenjene pogosto, sedaj pa živimo v
dobi, ko bodo omembe morale biti deležne tudi igralske priredbe.
3.1.2.2 Rdeča kapica in The Path
Od vseh pravljic je najkvalitetnejšo priredbo v videoigro dobila Rdeča kapica (v angleščini
Little Red Riding Hood). Videoigra je naslovljena The Path, izdelali pa so jo pri belgijskem
podjetju Tale of Tales.
Igra črpa sporočilnost iz več inačic Rdeče kapice, ne zgolj tiste najpopularnejše, ki sta jo po
folklornem izročilu zapisala brata Grimm. Videoigra prevzema tudi številne trope in figure
drugih znanih pravljic. Igralec v igri nadzoruje eno izmed šestih sester, ki so posamič poslane
V knjižni obliki zgodba igre funkcionira podpovprečno, čeprav smo dejansko našli pozitivna mnenja ljudi, ki so
brali knjižno priredbo, originala pa niso igrali, kar se zdi domala absurdno, saj že leta nismo prebirali slabše
spisanega dela, kar navsezadnje priča tudi o pridobitniških namenih založbe Učila, kateri očitno ni v interesu
doprinos kakovostnega čtiva v slovenščino, temveč golo služenje na prepoznavnosti neke znamke. Celo v filmsko
priredbo, ki bi naj izšla prihodnje leto, imamo upravičene pomisleke.
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k babici, da bi opravile določene opravke. Navodilo mame, ki sestre pošilja na pot, je
nedvoumno: »pojdi k babičini hiši in ostani na poti«. Pot je seveda nedvoumno označena, igra
pa igralca spodbuja, da bi zapustil jasno označeno pot in se podal globlje v gozd, odkrivajoč
skrivnosti in pasti (volkove), ki jih ta skriva. Priredba skriva mračne podtone, kar v resnici ni
presenetljivo, saj so marsikatere pravljice rojene iz mračnih ljudskih vraž. Volkovi, ki jih
deklice srečajo, so volkovi v preobleki, ki ponazarjajo dejanske človeške (otroške) probleme:
zlorabe, depresijo, osamljenost.
Igra je lahko resnično prepričljiv didaktični pripomoček, saj osvetli in razširi
učenčevo/dijakovo poznavanje pravljic, njihove strukture, interpretacij in tropov. Učenci v
veliki meri zgodbo Rdeče kapice poznajo vnaprej, redko pa se zavedajo številnosti interpretacij,
ki jih preprosta fabula nosi s sabo.
Različne interpretacije Rdeče kapice so večkrat povezane s seksualnostjo, tudi odraščanjem.
Fabula lahko reprezentira proces odraščanja – mlado dekle, ki ob prvi menstruaciji
(konkretizirano z metaforičnim rdečim pokrivalom) zapusti dom, se sooča s prvimi večjimi
izkušnjami, sreča skušnjavca osebno (volk), na koncu pa se iz volkovega trebuha znova rodi
kot odrasla ženska. Motiv ponovnega rojstva se pojavi tudi v freudovski interpretaciji dela, s
čimer se je ukvarjal otroški psiholog Bruno Bettelheim. Sodobne analize, ki jih zasledimo na
internetu, zgodbo večkrat povezujejo s simbolično-paraboličnimi opisi posilstev. Igra The Path
lahko tako služi za demonstracijo številnih sodobnih in klasičnih razlag pravljice Rdeča kapica,
saj do neke mere materializira njihove interpretacije skozi zgodovino, obenem pa vnese tudi
sodobno problematiko (alkoholizem, droge). Koristi tudi pri razlagi razlike med modelom
ljudske in moderne pravljice na ravni dimenzij. V klasični pravljici Rdeča kapica ni začudena,
ko se pogovarja z volkom, medtem ko se v upodobitvi The Path zgodba vedno dogaja na dveh
dimenzijah: realni in fantastični (več o primerjavi modela ljudske in moderne pravljice v članku
Milene Mileve Blažić – Aplikacija teorij pravljic na primeru Lepe Vide v slovenski mladinski
književnosti). The Path za celostno končanje zahteva tri ure. V eni šolski uri bi lahko tako
preigrali denimo eno izmed sedmih zgodb, predstavili model volka v igri, preostal čas pa
namenili obravnavi Rdeče kapice, ugotavljanju razlik med klasično in moderno pravljico,
ozaveščanju dejstev o najrazličnejših interpretacijah gradiva.
Pri nadaljnji obravnavi gradiva nam lahko koristi tudi epizodična igra (obstaja 23 delov)
American McGee's Grimm. American McGee je znan avtor videoiger, čigar dela so ovita v
prepoznavno avtorsko poetiko, kar pomeni, da so njegove igre avtorske (termin avtorska igra
prevzemamo iz teorije filmov). Njegova poetika vključi klasične pravljice bratov Grimm (in
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tudi Andersen) v morbidne in temačne prostore, kar je zlasti primerno za odraščajoče
mladostnike, ki bi jih morda standardne pravljice rahlo odbijale.
Igralec v igri nadzoruje škrata Grimma, ki na svoji poti ustvarja sled temačnosti. Njegova
naloga je, da lahkotnejše pravljice preobrača v njihove krutejše necenzurirane izvirne različice.
Mnoge od njih se z našim igranjem (sprehajanjem Grimma) spremenijo v temačne parodije
same sebe. Koncept igranja je izjemno posrečen, z njim lahko v učilnici demonstriramo razliko
med izvirnimi pravljicami in poznejšimi zapisi, kakor so prepisi pravljic bratov Grimm. Za
analizo v magistrskem delu smo si izbrali pravljico Ribič in njegova žena, ki govori o
škodljivosti pohlepa in nezadovoljstva s svojim življenjem. V uvodu epizode nas Grimm
opomni na osrednje tematike pravljice, slednjo pa tudi dodobra obnovi. Estetika je zelo
zanimiva, videti je, kakor da bi gledali animiran film, ki za svojo estetiko uporablja pastelne
barve. V igralnem delu Grimm dogajalni kraj pravljice (revna kmetija ribiča) spremeni v okolje
s pirati, temnim morjem in kupi alkohola. Zlasti slednje je zanimiv pridodan motivni drobec, ki
namiguje, da se je ribič iz pravljice pričel vdajati alkoholu. Morje postane polno smeti, kar
namiguje tudi na okoljevarstvene probleme, ribičeva žena pa karikirano postane izjemno
neprivlačna. Igra je uporabna pri urah, kjer obravnavamo pravljice in ljudsko izročilo. Obenem
pa je zabavna uvodna motivacija, ki nas v pravljice ironično uvede z njihovo destrukcijo.
Še bolj prepoznavna pa je videoigra American McGee's Alice (in Alice: Madness Returns), ki
deluje kot neuradno nadaljevanje romana Alica v čudežni deželi. Zgodba mladinskega romana
se dogaja na poletni dan, ko mlada Alica po igri zaspi in sanja zanimive sanje. Pred njo se
znajde Beli zajec, oblečen v hlače in majico (izrazito fantazijsko bitje), v roki pa drži uro. Zajec
izgine v luknji, Alica mu sledi. Znajde se v čudežni deželi, kjer so stvari takoj nerealne
(predmeti lebdijo). Ker ne more stopiti skozi majhna vrata, popije čarobni napoj, ki jo ustrezno
pomanjša. Sledi še zaporedje določenih dogodivščin, konča pa se tako, da se Alica v realnosti
prebudi, kasneje v življenju pa pripoveduje o dogodivščinah v sanjski čudežni deželi.
Alica kmalu po zgodbi iz izvirnega romana prisostvuje smrti svoje družine v požaru, ki izbruhne
v njihovi hiši. Trpi zaradi travm, ki jih je ta dogodek prinesel na površje, zato je poslana v
norišnico, kjer je njena edina lastnina plišasti zajec. Deset let kasneje se nenadoma ponovno
pojavi v čudežni deželi, ki je od njenega prvega obiska postala povsem iznakažena in temačna.
Podobe v deželi so tokrat groteskne in temačne, vendarle pa podane s precejšnjo mero
premišljenosti in estetike. Pri pouku lahko slednjo igro prikažemo kot možno nadaljevanje Alice
v čudežni deželi, po tem pa pozovemo učence, da sami spišejo svojo verzijo nadaljevanja v
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obliki šolskega spisa. Tako hkrati podpiramo kreativnost in jih motiviramo skozi medij, ki jim
je blizu.
Alica v čudežni deželi ni edini mladinski roman, ki se pojavi v šolskih kanonih in ima igralsko
adaptacijo. V veliko osnovnošolskih učbenikih najdemo tudi odlomke iz mladinskega romana
Harry Potter in Kamen modrosti (1997), kar se zdi nam, ki smo s serijo Harry Potter odraščali,
nerazumljivo zaradi časovne bližine gradiva, vseeno pa gre za proslavljeno mladinsko delo, ki
bo navdihovalo še številne prihajajoče generacije. Vsi deli knjižne serije Harry Potter so
adaptirani v istoimenske videoigre, ki lahko v nižjih razredih osnovne šole služijo kot odlično
motivacijsko orodje za obravnavo mladinskih fantazijskih romanov. Kot prvo so igre starejše
(prva izide l. 2001) in tako igralne na večini računalnikov v povprečni računalniški učilnici, kot
drugo pa vsebujejo zelo zanimive odseke igranja quidditcha, fiktivnega čarovniškega športa iz
serije sveta Harryja Potterja, ki lahko za branje navdihne tiste, ki bi se tega sprva izogibali.
Marsikateri mladostnik, ki ima odpor do branja, bi skozi igralno upodobitev dobil željo po
nadaljevanju igre skozi branje, kar bi lahko spodbujalo tudi projekt bralne značke.
Slednji projekt obstaja že od l. 1961, videoigre pa bi ga znale spodbuditi tudi pri učencih, ki se
sicer od branja leposlovja skušajo distancirati. Za te učence velikokrat slišimo (sicer izmišljen
in refleksen) očitek, da raje igrajo igrice, kakor da bi brali knjige.27 Kaj pa kompromis? V članku
Digitalizirana knjiga odločitev, ki sem ga spisal in objavil v študentski reviji Liter jezika, pišem
o tekstovnih pustolovščinah.. To so videoigre, ki so v celoti sestavljene iz pisanega teksta.
Lahko bi jih uporabili kot uvodni motivator, na podlagi katerega bi gradili kasnejše zanimanje
za konkretno leposlovje. V Litru jezika sem tekstovnih pustolovščinah zapisali sledeče:
»Tekstovne pustolovščine so dandanes domena navdušencev, ki prirejajo tudi različna
tekmovanja (XYZZY Award, Spring Thing, Interactive Fiction Competition). Njihova
kvaliteta niha – večina starejših del je fantazijskih tematik, novejše predstavnice pa se
ukvarjajo s tematikami odraščanja, smrti, minljivosti ter umetnosti. Zaznamo lahko
umetniške ambicije in dejali bi, da so sodobne tekstovne pustolovščine trenutno
najkvalitetnejša oblika digitalne interaktivne fikcije. Izpostavimo Violet (2008), kjer se
preselimo v kožo študenta, ki mora v dogajalni noči napisati vsaj 1000 besed diplomske
naloge, sicer ga bo zapustilo dekle, globoko razočarano nad njegovo lenobo in
neproduktivnostjo.

Terminu igrice se načeloma izogibamo, saj se nam zdi pomanjševalnica neprimerna za medij in to, kar so
videoigre dandanes.
27

68

Subjekt je, po uvodnem dialogu s protagonistovim dekletom, soočen s (vsaj na videz)
preprosto nalogo: please just write. Aktivnost se izkaže za težko, ko skozi protagonistove
misli skačejo privlačne podobe (seveda zgolj v pisanem jeziku, saj grafike ni), ki jih
opazuje skozi okno študentskega doma, obenem pa ima dostop do interneta, kjer se hitro
zamoti. Med pisanjem se mora protagonist soočiti s svojim življenjem in ljubezensko
zvezo. Čeprav sta oba protagonista tipizirana, se vanju zlahka vživimo, saj je njun odnos
stvaren in težave realne, igro pa lahko porabimo tudi kot uvod za razmišljanje o motnjah
koncentracije, obenem pa jo je moč aktualizirati skozi paradigmo raziskave iz l. 2013,
ki je povzeta v članku Facebook and texting made me do it: Media-induced taskswitching while studying. Koncentracija postaja v današnjih časih izjemno izmuzljiva,
Violet pa jo obravnava na edinstven način. Tematika ni naključje, saj je njen avtor dr.
Jeremy Freese, priznan akademik.
Pri analizi tekstovnih pustolovščin je potrebno izpostaviti tudi spol protagonista, ki
pogosto ni določen vnaprej, temveč ga ustvari igralec sam. V Violet je lahko študent
moški, lahko pa homoseksualna ženska, kar na abstraktni ravni prinese zanimive
situacije. Najpomembnejši lik pa ostaja Violet. To skrivnostno dekle se v zgodbi sploh
ne pojavi, čeprav sprva dobimo občutek, da je pravzaprav celo pripovedovalka.
Sčasoma se kristalizira, da fabulo pripoveduje študent/študentka, ki si zgolj umišlja
komentarje, ki bi jih na dogajanje imela Violet, njegova/njena partnerica.
Pripovedovalec je tako posreden, kar pripelje do zanimivih vprašanj narativnih struktur
in lažnega pripovedovalca.
Nekatere medijsko prehodne tekstovne pustolovščine (denimo Hobit iz l. 1982, ki je
ustvarjen po knjižni predlogi) vsebujejo vnaprej določene in znane protagoniste, druge
nepopisan bel list, ki ga zapolni igralec. Protagonist lahko postane kdorkoli, karkoli.
Slednje argumentirajmo na primeru igre Vespers (2005). Dogajalni kraj je samostan
med izbruhom kuge. Igralec je postavljen pred številne moralne odločitve, kjer se lahko
sam odloči za razplet, čeprav igra igralca pritajeno sili v izbiro negativnih odločitev
(zarotitve proti ostalim menihom) in spodbuja egoizem. Da igralec ostane na dobri
strani, mora biti pozoren in potrpežljiv. Recenzentka Lara Crigger je za spletno revijo
Escapist zapisala, da je igra ostala z njo kot huda nočna mora, ki se je ne more otresti.
Dogajanje se ji je gabilo: fizično, psihično, moralno gabilo. Kljub vsemu igro oceni
pozitivno.
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(Crigger 2007. Pridobljeno 16. 9. 2016 z
http://www.escapistmagazine.com/articles/view/video-games/issues/issue_95/530Textual-Pleasure-Parsing-the-Annual-IF-Competition)
Vespers bi verjetno dobro delovala tudi za različne eksperimente glede moralnega
vrednotenja, podobno kakor igra Papers, please? (2013). Kvalitetne predstavnike
tekstovnih pustolovščin velja torej iskati predvsem med tekmovalci/zmagovalci zgoraj
naštetih tekmovanj, ki med poznavalci veljajo za precej relevantna.« (Čeh 2014: 63–64)

3.1.2.3 Božanska komedija in igralni upodobitvi iz l. 1986 ter 2010

Božanska komedija (La divina commedia) je sloviti ep, ki ga je med leti 1309–1321 spisal
italijanski pesnik Dante Alighieri. Kasneje je ep imel enega največjih vplivov na evropsko in
ameriško književnost, zato ni presenečenje, da so se pesnitvi poklonili tudi razvijalci videoiger.
Najbolj prepoznavna je adaptacija iz l. 2010, ki nosi naslov Dante's Inferno, najkvalitetnejša in
pri pouku književnosti najuporabnejša pa je bržda stara istoimenska adaptacija iz l. 1986, izdana
za popularni računalnik v osemdesetih, tj. Commodore 64.
Commodore 64 je bil deloma popularen tudi v Sloveniji, čeprav je ob izidu v Evropi naletel na
določen odpor, saj je bil zelo drag (upoštevajoč inflacijo bi dandanes preračunano stal več kot
1500 evrov). V reviji Svet Kompjutera (1988, februar, 41) je avtor Nikola Popević spisal celo
kratek kažipot po omenjeni igri, kar pomeni, da je bila igra prepoznavna tudi po območju
takratne Jugoslavije, verjetno pa so jo igrali celo entuziasti v Sloveniji.
Videoigra je preprosta petminutna izkušnja, ki bi jo žanrsko lahko umestili med arkadne
pustolovščine. Ob vstopu v igro/pekel nas pričaka slovit napis ABANDON EVERY HOPE, kar
je očitna aluzija na verze, ki so v Božanski komediji izpisani nad vrati pekla:
Tu skozi do trpečega greš mesta,
tu skozi pot gre v večne bolečine,
tu skozi k pogubljenim pelje cesta.
Pravično umel je stvarnik iz višine,
ustvaril me je silno, brez napake,
v ljubezni prvi, iz vednosti edine.
Pred mano ustvarjene stvari le take
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so kakor jaz, ki tu stojim za večno,
kdor vstopiš, pusti zunaj upe vsake.
Na verz opominja tudi Nikola Popević: »Vi, koji ovamo uđete, napustite svaku nadu.« (31). V
prvem krogu pekla (predpekel) igralec ne sreča nikogar posebnega, kmalu pride do splavarja,
ki ga dostavi do drugega kroga pekla, kjer večno bivajo pohotneži. Igralec se izogiba golim
nakazam, ki se vrtijo v krogu, nakar vstopi v tretji krog pekla, krog požeruhov, kjer se izogiba
črnim psom. V četrtem krogu, kjer pohlepneži do večnosti valijo skale, igralec sreča prebarvane
modele iz drugega kroga (kar je posledica strojnih omejitev takratnih iger). V petem krogu
(jezni in lenuhi) se igralec prebija preko temne reke Stiks, medtem ko se izogiba lenuhom. Šesti
krog zaznamujejo heretiki, kjer se igralec prvič aktivno vključi v borbo. Sedmi krog, krog
nasilnežev, ki je v epu eden najkompleksnejših, v igri upodablja komaj nekaj sekund dolga
sekvenca. Osmi krog (prevaranti) vizualno vsebuje namige na ep (vzpetina, klif). Poslednji,
deveti krog, krog izdajalcev in Luciferja, ovit v hladen led, zaključi fabulo v igri, ko se igralec
spogleda s hudičem. Ker gre za izjemno kratko igro, dolgo manj kot deset minut, jo lahko
vključimo v uvodno motivacijo za napoved vsebine, ki jo bomo podrobneje obravnavali. Skupaj
z dijaki lahko pregledamo vse kroge pekla, kakor so upodobljeni v videoigri, nato pa jih
pozovemo, da si jih zapišejo v zvezek in skušajo iz upodobitve v igri razložiti, kako so krogi
pekla upodobljeni v epu, kakšne grešnike prikazujejo.
Učitelji po svetu si za vizualno reprezentacijo pekla pomagajo z ilustracijami Gustava Doréja,
ki so gotovo najslavnejše likovne upodobitve tega slovitega teksta. Doré jih je načrtoval že l.
1855, kar pomeni, da je moral biti ep tedaj izjemno popularen – kar ni naključje, Božanska
komedija je bila zmerom zelo edinstvena, cenjena pa v prav vseh obdobjih zgodovine.
Druga upodobitev v obliki videoigre je izšla leta 2010. Ker gre za precej bolj trivialno igro, se
lahko upravičeno vprašamo o upravičenosti vključevanja v šolski proces, vendarle pa ga zaradi
natančnosti moramo omeniti. Gre za tridimenzionalno igro, ki temelji na akciji. Doré je Danteja
upodobil po Botticellijevem modelu, ki ga izkazuje kot modrega in mirnega posameznika, v
videoigri pa je za namen akcije predstavljen kot vitez templjar, ki je zelo vešč krvavih spopadov.
Njegova pot skozi pekel tako ni pacifistična, namenjena ogledovanju in razmišljanju, prav
nasprotno, krvava je, polna nepotrebnega nasilja in krvi. Vseeno pa prinaša zanimive vizualne
interpretacije likov in grešnikov iz Dantejevega pekla, ki bi lahko kakšnega srednješolca
motivirala za branje književnega dela. Sledenje je izjemno kompleksno in zahtevno, zato nam
vsakršna možna dodatna motivacija za dijake lahko le koristi.
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3.1.2.4 Preobrazba in Bad Mojo

Preobrazba je novela Franza Kafke, ki je bila prvič objavljena leta 1915. Sestavlja pomemben
del učnih vsebin, saj je vzorčni primer za primer literarne groteske, simbolično-paraboličnega
sloga in absurda. Govori o Gregorju Samsi, trgovskem potniku, ki se nekega jutra prebudi
preobražen v ogromen mrčes. Čuti nožice, oklep, okrogel trebuh. Najprej je prepričan, da sanja,
kasneje pa je soočen s kruto realnostjo – Samsa je prav zares živalski. Domači tega ne morejo
dojeti, zato ga večino časa držijo zaprtega v njegovi sobi, ki je povečini tudi dogajalni prostor.
Družina se ga sramuje, želijo ga mrtvega, predvsem oče ga vseskozi lovi z metlo in obmetava
z jabolki. Še mama, ki je načeloma topla in ljubeča oseba, ga komajda vidi, saj se ji gnusi.
Najprej mu v sobo hrano prinaša sestra, ki pa se ga sčasoma naveliča. Želi se poročiti, pa se ne
more, ker imajo v hiši izmečka. Samsa pomisli na smrt, saj spozna, da se je iz takega mizernega
življenja najbolje umakniti. Po smrti ga najde služkinja, ki ga enostavno pomete na smetišnico
in odvrže ven. Po tem je celotna družina razbremenjena, na deželo posije sonce.
Marsikdo se ob branju pričujoče novele vpraša, kako se je moral počutiti Gregor Samsa, ko je
bil preobražen v ogromen mrčes. To lahko dijakom demonstriramo skozi videoigro Bad Mojo
(1996), kjer stopimo v čevlje Rogerja Sammse, etimologa, ki se spremeni v ogromnega ščurka.
Protagonistova mačka je Franz, kar očitno sproža aluzije na avtorja Preobrazbe. Fabula v igri
je sicer povsem drugačna. Roger je ukradel milijon dolarjev, po sosledju nesrečnih fantastičnih
dogodkov pa se spremeni v ščurka, nakar mora prepotovati klet, kopalnico, kuhinjo, sobo in
laboratorij, torej praktično celotno hišo. Vseskozi se spopada z nevarnostmi, predvsem svojo
lastno mačko. Največja posebnost videoigre pa je dejstvo, da se tudi sama poslužuje
simbolično-paraboličnega sloga. Tudi Roger je bil v življenju ponižan na vlogo ščurka (tako
namiguje igra). Mama ga je zapustila nuni, ki ga je zlorabljala in pretepala, nobeni nadrejeni ga
niso nikoli jemali resno. Dijaki, ki bi želeli testirati videoigro, bi lahko pisali esej na tematiko
paralel med Preobrazbo in igro. Bad Mojo pa je uporaben tudi kot uvodna motivacija, saj igralni
del demonstrira težavnost gibanja, navigacije in splošnega življenja, ko je inteligentno bitje
preobraženo v ogromen mrčes.
3.2 Uporaba videoiger pri pouku slovenskega jezika

V pričujočem poglavju bomo raziskali možnosti uporabe videoiger kot didaktičnega
pripomočka pri pouku slovenskega jezika. Najprej bomo raziskali, kje se videoiger učitelji in
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profesorji (nevede) že poslužujejo, nato pa bomo razmišljali o izvirnih primerih. V učbeniških
gradivih se predlogi za uporabo videoiger ne pojavljajo, četudi nekateri učbeniški gradivi imajo
določeno avdio-vizualno gradivo, ki bi ga potencialno lahko razširili in igrificirali, kar se bo
verjetno do neke mere zgodilo v prihodnosti.

3.2.1 Obstoječa konceptualna uporaba videoiger pri pouku slovenskega jezika in književnosti

Največje spoznanje naše magistrske raziskave je dejstvo, da so videoigre pri pouku slovenskega
jezika in književnosti v slovenskih osnovnih in srednjih šolah konstantno uporabljene, le da se
učitelji/profesorji ne zavedajo, da gre dejansko za videoigre, saj gre zgolj za digitalne podaljške
učnih gradiv, pripomočkov in didaktičnih iger, ki so se jih posluževale že generacije učiteljev
pred njimi. (E-)sporazumevanje v učnem procesu je prineslo pomembne premike k digitalizaciji
učnih gradiv, pripomočkov in preprostih didaktičnih iger, ki so dandanes širše uporabljene v
osnovno- in srednješolskem izobraževanju, obenem pa se njihovo vrednost poudarja tudi pri
študijskih predmetih iz didaktike in pedagogike na fakultetah. Pri tem bi izpostavil pojem ešola, tj. elektronska šola, ki je sestavljen iz e-knjižnice, e-učilnice in e-gradiv (Zalokar 2010).
V zadnjih letih so se oblikovali različni projekti, ki so bili vezani na e-izobraževanje. Prvi je
Slovensko izobraževalno omrežje (SIO), spletno mesto, ki bi naj povezovalo in integriralo
projekte, dejavnosti in storitve slovenskega izobraževalnega sistema. V praksi to pomeni, da bi
omrežje delovalo kot povezovalna informacijska točka, ki bi združevala katalog različnih učnih
gradiv, seminarjev, svetovanj, vse seveda odprtega in javnega značaja. Portal sem preizkusil v
praksi (Portal SIO. Pridobljeno 13. 7. 2016 z portal.sio.si.), vendar se je izkazal za precej bolj
zaprtega, kakor bi pričakovali. Sicer resda združuje gradivo različnih šol in šolskih predmetov,
ki pa je žal prevečkrat zaklenjeno za uporabniškimi imeni in gesli, ki so naključnemu
obiskovalcu nedostopna (preizkušeno v praksi na gradivu predmeta slovenščina v drugem
razredu osnovne šole).
Izpostaviti velja tudi projekt E-razvojna skupina za slovenščino Zavoda Republike Slovenije za
Šolstvo (Žveglič 2008), ki je delovalo od septembra 2006 v okviru Predmetne skupine za
slovenščino (vodja: Mojca Poznanovič Jezeršek), vodja projekta e-razvojne skupine pa je bila
mag. Andreja Čuk (ZRSŠ). Med pomembnejšimi nalogami smo našli (Žveglič 2008):
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– spremljanje razvoja poučevanja z uporabo IKT pri pouku slovenščine, spodbujanje
uporabe,
– analiziranje stanja uporabe e-orodij na področju slovenščine in književnosti,
– organiziranje in koordiniranje obstoječih e-projektov kakovostne uporabe IKT, hkrati
pa priprava novih e-projektov,
– oblikovanje skupine za projekte v elektronskem okolju ter podrobno spremljanje in
izboljševanje aktivnih e-projektov,
– opredelitev kompetenc učitelja v e-okolju,
– obveščanje učiteljev in profesorjev s spletnih učilnicah,
– e-projekti (E-besedilo pri pouku slovenščine v 9. razredu OŠ; poučevanje slovenščine
na daljavo),
– pomen vključenosti vseh ravni izobraževanja.
Poudarjanje pomena e-izobraževanja v našem prostoru že leta ni neznanka, še zmerom pa
zaostaja za določenimi skandinavskimi, ameriškimi in japonskimi šolami, kjer je eizobraževanje stalnica že desetletje in več. Pri tem velja omeniti, da e-izobraževanje samo po
sebi seveda ni prednost, če ni primerno osmišljeno in umeščeno v primeren kontekst.
Do prvega nezavednega stika med učitelji/profesorji in videoigrami pri slovenščini pride pri
morebitni uporabi interaktivnih (elektronskih) tabel. Teh je šest vrst (analogno-uporovne,
elektromagnetne, kapacitivne, laserske, ultrazvočne in infrardeče, optične in infrardeče.
Programska oprema katerihkoli izmed teh tabel prinaša ogromno igrificiranega gradiva,
obenem pa z različnimi dejavnostmi prinaša osnovne digitalizirane igre, oziroma vaje/naloge,
ki so igrificirane do mere, da jih lahko prištevamo med igre, kar seveda tudi dodatno razbremeni
njihovo konotacijo v šolskem okolju. Igrificirano gradivo, ki ga predstavljam v naslednjih
točkah, najdemo v programski opremi SMART Notebook 10. Programsko opremo sem imel
možnost preizkusiti na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, kjer se ga uporablja tudi pri
študijskih predmetih iz didaktike.
Nekaj nejasnosti se pojavi pri vprašanju, ali gre pri dotičnih aplikacijah za didaktične videoigre
ali zgolj igrificirano digitalno šolsko gradivo, pri čemer je slednji pojem izviren. Gre za
terminološko zagato, ki jo bomo v okvirih magistrskega dela težko razrešili, saj pojmi v
strokovnem in znanstvenem diskurzu še niso sprejeti, uveljavljeni ali pogosto uporabljeni,
vseeno pa se zdi pomembno začrtati prve smernice za unificirano področno terminologijo. Pod
igrificirano digitalno šolsko gradivo prištevamo vso digitalno šolsko gradivo (tudi digitalne
učbenike), obogateno z igralnimi mehanikami, ki izvirajo iz tradicije videoiger. Didaktična
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videoigra pa je videoigra, katere osnovni namen je poučevati določene (formalno določene in
prepoznavne) (ob)šolske vsebine. Pri sledečih aplikacijah gre večinoma za igrificirano digitalno
šolsko gradivo, čeprav nekatere izmed njih že mejijo na didaktične videoigre. Uporaba je
primerna zlasti v osnovnih šolah, saj so vsebine in aplikacije zelo poenostavljene, dijaki bi jih
lahko razumeli kot preotročje.
Seznam za pouk slovenskega jezika in književnosti uporabnih aplikacij in vtičnikov v
programskem okolju SMART Notebook 10 (imena aplikacij so v angleščini, so pa vse
aplikacije uporabljive v slovenskem jeziku):
– Anagram. Aplikacija premeša črke zahtevnejših besed, ki je vnesemo sami, učenci pa z
vlečenjem po ekranu črke postavljajo v ustrezno zaporedje. Točkovani so glede na
količino časa, ki ga porabijo (več časa, manj točk). Uporabno je za nižje razrede osnovne
šole, koristno predvsem pri učenju zapisovanja zahtevnejših besed, oziroma besed, ki
se v šolskem okolju pogosto zapisujejo napačno (npr. življenje). Aplikacija je koristna
tudi za uvodno motivacijo (urejanje zahtevnejših besed v slovenščini, npr.
otorinolaringologija).
– Category sort - image/text. Slednja aplikacija deluje kot tabela, kamor učenci vnašajo
ustrezne pojme. Koristna je lahko pri pouku jezika (sestavimo lahko npr. kolumni
samostalnikov in pridevnikov, nakar učenci razporejajo posamezne besede v ustrezno
besedno vrsto) in pouku književnosti (kolumni romantika in realizem, učenci pa
uvrščajo ustrezne pisatelje in pisateljice). Aplikacija je koristna za motivacijo in
ponavljanje snovi.
– Hot spots 1. Osnova te aplikacije je zemljevid (v osnovi zemljevid sveta, ki pa ga lahko
zamenjamo s poljubno sliko drugega zemljevida). Koristno je zlasti za pouk
književnosti, kjer bi lahko učenci povezovali posamezne kraje v Sloveniji s pisatelji, ki
so se rodili in/ali ustvarjali v teh krajih, s točkovanjem naredi poznavanje dejstev malce
razbremenjeno. Igra je primerna za uvodno motivacijo in ponavljanje, saj si marsikdo
informacije lažje zapomni z vizualni ponavljanjem.
Učencem in dijakom več pove zemljevid z vrisanim krajem, kakor pa samo v zvezek
zapisano ime kraja, kjer se je rodil ali zadrževal izbran pisatelj. Za določene pisatelje,
ki so se veliko selili, bi lahko s pomočjo aplikacije izdelali tudi kronološko premico
njihovega življenja, kjer bi sledili njihovim selitvam in postankom. Vzorčni primer bi
recimo bila kronološka premica krajev, kjer je živel Ivan Cankar (ob različnih
krajih/postankih v aplikaciji bi dijakom našteli še prepoznavna dela, ki so takrat izšla).
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– Image arrange/match/select. Gre za aplikacijo, kjer se na različne načine igramo s
slikami, ki jih lahko v samo aplikacijo vnesemo sami. Deluje kot odlična uvodna
motivacija, saj lahko z njimi pripravimo najrazličnejše naloge, ki se lahko dotikajo
književnosti in jezika. Pri jeziku predvsem namigujemo na povezovanje slik z nazivi
stavčnih členov in/ali besednih vrst, kar je koristno v osnovnošolskem poučevanju, ko
je strukturalistična slovnica še težje dojemljiva.

3.2.2 Videoigre pri pouku slovenskega jezika
Ker so videoigre v slovenščino povečini neprevedene, se zdijo naše možnosti na področju
poučevanja slovenskega jezika omejene, čeprav v resnici ni tako. Kakor je zapisano v prvem
splošnem cilju predmeta slovenščina v publikaciji Program osnovna šola – slovenščina, Učni
načrt (Zavod RS za šolstvo) (2011: 6):
»Učenci si oblikujejo pozitivno čustveno in razumsko razmerje do slovenskega jezika
ter se zavedajo pomembne vloge materinščine in slovenščine v svojem osebnem in
družbenem življenju. Tako si oblikujejo jezikovno, narodno in državljansko zavest, ob
tem pa tudi spoštovanje in strpnost do drugih jezikov in narodov ter si krepijo
medkulturno in socialno zmožnost.«
Natančneje si poglejmo del, ki govori o medkulturni in socialni zmožnosti, spoštovanju in
strpnosti do drugih jezikov.
Širšo jezikovno zavest lahko gradimo z igro Great Language Game, ki jo je dizajniral Lars
Yencken, ki se sicer ukvarja z digitaliziranjem didaktičnih gradiv za učenje japonščine.
Videoigro vseskozi razširjajo igralci sami. Igra vsebuje stotine zvočnih posnetkov v
najrazličnejših svetovnih jezikih, dolgih približno dvajset sekund. Igralec posamič posluša
enega izmed posnetkov, nakar izmed štirih ponujenih jezikov (npr. kitajščina, danščina, finščina
in japonščina, so pa ponujeni jeziki zmerom drugi) izbere ustreznega.
Ob pravilnih odgovorih se igralcu seštevajo točke, trije napačni odgovori pomenijo status
končane/izgubljene igre. Namen igre v didaktičnem okolju je seznanitev učencev/dijakov s
soobstojem tisočih različnih jezikov, ki jih najdemo na svetu. Okrepi se spoštovanje in strpnost
do drugih jezikov. Učenci/dijaki lahko v šolskem okolju slišijo različne slovanske jezike, kar
jih seznanja z obstojem večjih jezikovnih družin in razvoja slovenskega jezika. Pri vključevanju
slovanskih jezikov v osnovno- in srednješolsko okolje lahko opažamo številne pomanjkljivosti.
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Slovenija je geografsko in politično gledano še zmerom tesno povezana s številnimi
slovanskimi narodi, predvsem pa je na nas odločilno vplivala skupna zgodovina.
Precej čudno se zdi, da se v osnovno- in srednješolsko jezikoslovje načeloma ne vključuje
tematik slovanskih jezikov, saj ima slovenščina z njimi vendarle veliko skupnega, krepko več
od recimo angleščine, ki se jo dandanes (tudi v slovenskem šolstvu) precej odkrito glorificira.
Ker smo tudi v šolskem okolju obdani z angleščino, ne pa npr. hrvaščino, dandanes mladostniki
po pavšalni oceni izkazujejo večje znanje angleščine. To že dalj časa zaznavamo na portalih,
kjer se ukvarjajo z distribucijo podnapisov, saj je vedno več zahtev po angleških podnapisih,
medtem ko je bila včasih prva alternativa slovenščini hrvaščina. Učencem in dijakom bi bilo
zanimivo prestaviti že umetni sporazumevalni jezik slovio (ki se v nekaterih člankih piše z
veliko začetnico, mi pa sledimo trenutno aktualnemu pravopisu, ki veli, da se imena jezikov
zapisujejo z malo začetnico). Ustvaril ga je slovaški jezikoslovec Mark Hučko, namenjen pa je
lajšanju sporazumevanja med govorci slovanskih jezikov. Sicer gre bržda za koncept, ki ne bo
obstal dolgo časa, saj tudi ni zares uporaben, vsekakor pa je zanimiv eksperiment. Great
Language Game vključuje številne podobne eksperimente, saj sem zasledil posnetke, govorjene
v umetnih sporazumevalnih jezikih.
Vsekakor pa je največja vrednost predstavljene videoigre razširjenje zavedanja o raznolikosti
človeške govorice. Predstavljanju dejstva, da domači jezik in svetovna lingua franca,
angleščina, ne sestavljata jezikovnega repertoarja večine človeštva, temveč obstaja resnično
zajeten kup drugih in raznolikih jezikov. Igra bi delovala tudi kot odlična uvodna motivacija,
saj bi lahko učenci po skupinah tekmovali med sabo (odgovore napisali na list papirja). Sicer
načeloma nismo naklonjeni zbujanju tekmovalnosti, saj je tega v šolah že privzeto preveč,
vseeno pa obstaja zdrava tekmovalnost, ki jo v marsičem zbujajo ravno videoigre.
Ob tem moramo izpostaviti še številne igre, ki so namenjene učenju jezikov. Sicer se to naše
teme ne dotika neposredno, lahko pa se iskreno vprašamo, čemu obstajajo videoigre namenjene
učenju številnih obstoječih jezikov, slovenščina pa tovrstne videoigre ne premore? V namen
magistrskega dela smo se širše investirali v jezikovno videoigro My Japanese Coach, saj nas je
zanimalo, kak potencial za slovenščino nosijo, če bi naš jezikovni načrt (in jezikovna resolucija)
kdajkoli v prihodnosti načrtovala in podprla razvoj takšne igre.
My Japanese Coach se jasno osredotoča na učenje japonščine, gre pa za izjemno popularno
igro, ki se je prodala v številnih izvodih, popularne pa so bile tudi različice učenja nekaterih
drugih (tudi evropskih) jezikov. Menimo, da bi lahko slovenščina s tovrstno videoigro pridobila
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na prepoznavnosti, obenem pa bi orodje služilo kot odličen pripomoček za poučevanje
slovenščine kot drugega/tujega jezika. V času, ko se zaradi družbenih okoliščin soočamo s
priseljenci, ki se bodo morali slovenščine za namen uspešne in funkcionalne integracije šele
naučiti, bi aplikacija po vzoru My Japanese Coach prinesla zabavno in estetsko privlačno okolje
za učenje (aplikacija je namreč estetsko zelo privlačna, vsebuje enostavne krajše jezikovne igre
in očem prijazne barve).

78

4 Sklep in ugotovitve
Magistrsko delo se je izkazalo za zahteven projekt, saj smo izbrali temo, ki je bila v našem
prostoru še širše neraziskana. Ne zgolj tematika didaktičnih iger, prav tako je neraziskana
tematika videoiger nasploh, saj imamo komaj kakšno domačo publikacijo, ki se s tem ukvarja.
Preden bodo naše ugotovitve, ki jih bomo povzeli v naslednjem odstavku, dejansko uresničljive,
bo bržda preteklo še veliko časa, naša raziskava pa je tako predvsem pilotske narave.
Oba zastavljena cilja smo v splošnem uresničili, ta cilja sta:
– Analizirati koristnost uporabe videoiger pri pouku slovenskega jezika.
– Argumentirano demistificirati javno podobo videoiger, odločno zavrniti podobo iger kot
koruptivnega izkoriščevalskega medija, ki na ljudi vpliva izrazito negativno.
Ugotovili smo, da so videoigre lahko uporabne pri pouku slovenskega jezika, obenem pa smo
pokazali, da so marsikje nevede že del procesa, vendar jih nekako spregledamo kot videoigre,
saj iger, ki jih ponuja programska oprema pametnih tabel, nekako ne pojmujemo tako, temveč
jih večkrat dojemamo kot aplikacije. V resnici gre za igre. Predstavili smo tudi tri modele
eksperimentalne didaktike književnosti, kjer bi lahko videoigro uporabili kot didaktični
pripomoček pri obravnavi katerega književnega dela, ki se – tako ali drugače – znajde med
predpisani gradivi. Pomembno spoznanje je tudi, da je veliko več uporabnega gradiva pri
književnosti, gradivo za slovenski jezik še ni izdelano. Sklepamo pa, da bomo zaradi nagle
digitalizacije določenih delov šolstva in šolskega sistema v naslednjih letih morda priča
hiperprodukciji digitaliziranih in igrificiranih gradiv na področju učenja slovenskega jezika.
Dodobra pa smo tudi zavrnili negativno javno podobo videoiger. Pokazali smo, da so igre
večkrat izbrane kot grešni kozel, kakor so nekoč bili drugi mediji (leposlovje, film). S številnimi
primeri smo utemeljili tudi umetniško in estetsko naravo iger. Povsem pa se tematiki seveda
nismo morali posvetiti, saj si estetska in umetniška narava iger zasluži povsem svojo obravnavo,
ločeno od didaktičnih vsebin.
Analizirajmo še naše raziskovalne hipoteze. Raziskovalne hipoteze:
– Javna podoba videoiger v Sloveniji je neupravičeno slaba, poglavitni rezultat je
nepoznavanje medija in predsodki. Hipoteza se je izkazala za resnično, lahko jo
potrdimo. Javna podoba videoiger v Sloveniji je velikokrat slaba, razlog pa je
podvrženost klišejskim sodbam in nepoučenosti o mediju.
79

– Videoigre so lahko (ob premišljeni rabi) koristen učni pripomoček za učenje
drugega/tujega jezika. Lahko so koristen učni pripomoček za učenje drugega in tujega
jezika, hipoteza potrjena. Res pa je, da je tovrstno gradivo v slovenščini neobstoječe.
Samo upamo lahko, da bo kdo prepoznal potencial na tem področju.
– Videoigre so lahko (ob premišljeni rabi) koristen učni pripomoček pri pouku
slovenščine (jezika in književnosti) ter medpredmetnega povezovanja, zlasti
povezav z zgodovino in tujimi jeziki. Hipoteza je potrjena. Medpredmetnega
povezovanja sicer nismo mogli natančno raziskati, saj je naše strokovno poznavanje
ostalih predmetnih področij premajhno, smo pa nakazali par možnosti, za katere
predvidevamo, da bi bile uresničljive.
– Adaptacije literarnih del v videoigre ter njihova analiza pri pouku lahko bistveno
zvišata zanimanje otrok za literaturo, navsezadnje celo za branje samo. Sicer
ničesar nismo mogli dejansko preveriti, sklepamo pa lahko (kar smo skušali tudi
strokovno utemeljiti), da lahko adaptacije literarnih del v videoigre zvišajo zanimanje
otrok za literaturo, saj jim prepoznavne fabule prinašajo v okolju/mediju, ki jim je
najbližji.
– Naše šolstvo je (dejanskim izvajalcem pouka nevede) že prepleteno z igrifikacijo,
tj. prenosom igralnih mehanik v stvarno življenje. Hipoteza je potrjena. Nevede smo
našo šolstvo prepletli z igrifikacijo.
– Igrifikacija v šolski prostor vnaša pretirano tekmovalnost. Menimo, da igrifikacija,
kakor jo prepoznavamo v slovenskem šolstvu, ne prinaša pretirano negativne
tekmovalnosti, temveč zdravo in spodbudno.
Magistrsko delo v marsičem prinaša pilotne ugotovitve in ideje. Za njihovo uresničevanje bo
potreben čas. Tako kot bo potreben čas, da bodo igre splošno sprejete kot legitimen način
preživljanja prostega časa.
Na samem zaključku lahko zapišemo iskreno misel: prepričani smo, da je prihodnost
videoigram naklonjena.
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