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Prag 1942. U spektakularnoj akciji ilegalni borci češke vlade u izbjeglištvu           
ubijaju Reichsprotektora Reinharda Heydricha, Hitlerova namjesnika u       
Čehoslovačkoj. Mi smo sada, kao unuci deportiranog čovjeka, na tragu njegove           
osobne sudbine. 

 

Žanr: ozbiljna igra 

Izdavač: Karlovo sveučilište u Pragu 

Akademija znanosti Češke Republike 

Platforma: PC, Mac 

Datum objave: 31.10.2017. 

USK: od 12 godina; može se igrati: od 12 godina 

 

Atentat 1942 je ozbiljna igra koja prenosi pripovijedanja i dokumente o           
povijesnom događaju. Gradi se fiktivna priča koja je odjevena u različite           
medijalne formate. 

 

Povijest Jindricha Jelineka 

Dana 27. svibnja 1942. čehoslovački su padobranci uspješno izvršili atentat na           
nacističkoga ratnog zločinca Reinharda Heydricha. Kao igračice i igrači bavimo          
se sudbinom našeg djeda Jindricha Jelineka, koji je u to vrijeme sa suprugom             
Ludmillom živio u Pragu te ga je odmah nakon atentata Gestapo deportirao.            
Naša je zadaća saznati zašto je naš djed bio deportiran te kakve je veze imao s                
ubojstvom Heydricha. 

Razgovaramo s različitim osobama koje su tada bile u kontaktu s Jindrichom i             
koje imaju drukčiji kut gledanja na događaje neposredno prije njegova uhićenja.           
Saznajemo više o aktivnostima djeda u otporu nacistima nego o sâmom atentatu            
koji unutar radnje ima sporednu ulogu. Ispitanici odaju daljnje dijelove kulise           
njihove osobne priče katkad samo na nove informacije. Tako se pripovijedanje u            
svojoj cjelovitoj slici razvija tek postupno. Jindrichov kut gledanja dodatno se           
otvara preko dnevnika i zapisa. 
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Zadaća je igračica i igrača da pojedinačne informacije sklope u cjelovitu sliku te             
da utvrde koje su informacije pouzdane, a koje na primjer počivaju na            
nesporazumima. Većina se osoba nije vidjela dugo vremena. Stoga one velikim           
dijelom tek imaju pretpostavke o motivima drugih sudionika. 

 

Simulacija izvješća svjedoka 

Igra se obraća i mladima i tematizira vrijeme koje se u nastavi povijesti obrađuje              
od 9. razreda. Autori/ce igre naglašavaju u Izjavi o odricanju od odgovornosti            
koja prethodi igri da igra doduše počiva na istraživanjima povijesnih događaja i            
stvarnim sudbinama, no da su priče i likovi posve izmišljeni. […] 

 

Dijalozi, dnevnici i mini-igre 

Vrijeme igre je samo oko dva sata i sastoji se od dijaloga s drugim osobama.               
Ključne informacije o povijesti našeg djeda dobivamo u razgovorima. U          
dnevnicima pronalazimo informacije koje možemo koristiti kako bismo utjecali         
na tijek razgovora. Neke razgovorne opcije dovode do toga da prikazani svjedok            
prekida razgovor. U mini-igrama možemo zaraditi novčiće kojima možemo         
ponoviti dijaloge. […] 

 

Pedagoška ocjena: 

Interaktivni povijesni doživljaj igre nudi dobre metode da se kod mladih stvori            
referenca prema svijetu života. Različiti medijski formati koje ova igra uvodi           
nude pristupe za pedagošku eksploataciju. Unatoč ozbiljnim temama nema         
dijelova koji sadrže previše nasilja ili prekompleksne strukture za igrače od 12            
godina za koje je ova igra preporučena. 

 

Atentat 1942 kao video-igra 

Mnoge odluke u dizajnu igre nepovoljno se odražavaju na kvalitetu igre, a time             
na doživljaj igre kod učenica i učenika. Tako se mini-igre i njihova mehanika             
nažalost ne uklapaju dobro u povijest. 

Atentat 1942 prije je sklop različitih pojedinačnih dokumentarnih, filmskih i          
animiranih dijelova koji tvore informativni kolaž. Iz toga nažalost ne proizlazi           
pravi igraći doživljaj. Informacije se primaju čitanjem, slušanjem i gledanjem          
dokumentarnog materijala, dok su igraće mogućnosti interakcije malobrojne.        



Time Atentat 1942 otpada i u usporedbi s drugim igrama s povijesnim            
kontekstom kao što su Valiant Hearts ili Europa Universalis, koje također nude            
polazišta za učenje o povijesti. 

Ova igra u prvi plan stavlja ozbiljnost, a igraće je zadovoljstvo sekundarno.            
Zadovoljstvo u igri te igraća motivacija za bavljenje njezinim sadržajima          
prisutni su tek ograničeno. 

 

Potencijali za nastavu povijesti i etike 

Osim bavljenja gradom Pragom tijekom Drugoga svjetskog rata u igri postoje           
neke teme koje bi se mogle iskoristiti za nastavu povijesti. 

Igra različitim izvorima i prikazima potiče tematizaciju pojma povijesnog izvora          
te govor o značenju izvora za nastavu povijesti. U nastavi ova igra može             
potaknuti refleksivno i kritičko promatranje medija. Na primjer moglo bi se           
govoriti o prikazu navodnih svjedokinja i svjedoka, a osim toga mješavini fikcije            
i stvarnosti. 

Oprez: Informacije o stvarnim i izmišljenim osobama posebno se miješaju u           
„Questlogu“. Jakim audiovizualnim i pripovjednim sredstvima i uklapanjem u         
povijesnu pozadinu igra sugerira da prikazuje povijest povijesno korektno. Te bi           
se nepodudarnosti trebale tematizirati u nastavi. […] Atentat 1942 prenosi neke           
načelne predodžbe i vrijednosti koje se mogu iskoristiti i staviti na raspravu u             
nastavi. Budući da djed glavne osobe u igri pripada pokretu otpora, može se             
govoriti o motivaciji za pristup pokretu otpora kao i legitimnosti sile u            
izvanrednim situacijama. Spremnost stanovništva da se otisnu u opasnost za          
vlastito preživljavanje i ono njihovih sugrađana može biti poticaj za raspravu na            
nastavi. […] 

 

Zaključak 

Igra Atentat 1942 intermedijalno je iskustvo koje tematizira događanja u Pragu           
oko godine 1942. te mladima u životu bliskom scenariju može približiti kako            
teku razgovori sa svjedocima i kako to da je povijest i u sadašnjosti još uvijek               
važna. Temeljem dokumentarnog karaktera može se zamisliti da se upotrijebi u           
školi. U školskom bi se kontekstu mogla koristiti u nastavi od 12. godine, pod              
pedagoškom pratnjom i didaktičkim preinakama.  


