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anas videoigre igra mnogo mladih iz različitih 
dijelova svijeta. Industrija videoigara znatno je 

napredovala, te je 2017. godine, prema podatcima sa stranice 
Newzoo, koja se bavi marketingom videoigara, vrijedna oko 
100 milijardi dolara. U prošlome stoljeću stvaranje među-
narodno poznatih videoigara bilo je gotovo nemoguće za 
većinu europskih zemalja. Većina se popularnih videoigara 
razvijala u Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu.  
Ali više nije tako. I u slavenskim zemljama postoji više me-
đunarodno cijenjenih tvrtka, poput hrvatskoga Croteama, 
poljskoga CD Project Reda i ukrajinskoga 4AGamesa, koje su 
proizvele neke igre koje su prema podatcima sa stranica VGC 
hartza (vgchartz.com/) i Steam Spya (steamspy.com/) prodane 
u stotine tisuća, pa i više od milijun primjeraka. Ono što je 
zanimljivo, te čime se možemo i ponositi, jest da se glagoljica 
nalazi u nekima od poznatih videoigara. Možemo to vidjeti 
u dva serijala. Prvi je poljski serijal RPG igra TheWitcher rađen 
prema knjigama fantastike (fantasy) Andrzeja Sapkowskoga, 
a drugi je naša hrvatska igra Serious Sam 3.

Trilogija igara TheWitcher poljske kompanije CD Project 
Reda u zadnjih se deset godina, prema proizvođačevim 
informacijama, prodala u više od 25 milijuna primjeraka.  

U igrama Witcher igrač preuzima nadzor nad likom Geralta-
ua, a cijeli je svijet srednjovjekovne igre nadahnut svijetom 
iz Tolkinovih djela. Igre su na engleskom jeziku ili su sin-
kronizirane na koji drugi jezik, a u određenim se dijelovima 
igre nalaze plakati i natpisi pisani glagoljicom. Glagoljica 
se također nalazi na nekim inačicama zaštitnoga oklopa 
koji igrač može obući, te na magičnim runama kojima se 
mogu začarati mačevi. Zašto su baš odabrali glagoljicu kao 
pismo za magiju i neke druge elemente igre, npr. plakate, 
nije poznato. Ipak, za vizualni dizajna videoigara to je si-
gurno dobar potez jer ne smeta prosječnomu igraču kojega 
možda glagoljica ni ne zanima, dok ju istodobno percipira. 

U igri Serius Sam 3: BFE igrač se bori protiv invazije izvan-
zemaljaca. Tijekom igre na zidovima se mogu primijetiti 
plakati koje su postavili izvanzemaljci. Neki od tih plakata 
sadržavaju poruke napisane glagoljicom.

Tekst je na plakatu na hrvatskome jeziku, ali umjesto slova 
Ž piše slovo Z. Ako igrač drži pokazivač miša neko vrijeme 
na plakatu, tekst će se prevesti na engleski i bit će napisan 

glagoljica u komercijalnim 
videoigrama

Pišu Borna Kuri i Josip Mihaljević

d

Natpis na glagoljici iznad knjižare u TheWitcher 3: Wild Hunt

Glagoljica je zanimljiva i strancima te donekle prisutna i u stranoj kulturi. Ipak, moglo bi se napraviti mnogo više kako bi 
glagoljica postala još prepoznatljivija. Nove europske tvrtke koje proizvode videoigre, posebno one u Hrvatskoj, mogle bi 
implementirati glagoljicu u igre kao pismo određenoga naroda ili rase iz virtualnoga svijeta, ili se glagoljičnim znakovima ili 
pismom koristiti kao magičnim predmetima. Također bi povijesne igre poput češke Kingdom Come: Delivarence, koja će se 
uskoro pojaviti na tržištu, mogle sadržavati glagoljicu jer je to ipak dio njihove i naše povijesti.
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latinicom. U ovome primjeru proizvođači igre upotrijebili 
su glagoljicu kao pismo kojim se služe izvanzemaljci, dok 
je hrvatski jezik, jezik kojim se oni služe.

Vrijedno je spomenuti i to da je glagoljica 
nakratko vidljiva kao pozadinski ukras u Ja-
panskoj animiranoj seriji Log Horizon, u kojoj 
su glavni likovi zarobljeni u MMO igri fanta-
zije. Jedino je tekst u seriji okrenut naopako.

Na ovim primjera može se vidjeti kako je 
glagoljica zanimljiva i strancima te donekle 
prisutna i u stranoj kulturi. Ipak, moglo bi 
se napraviti mnogo više kako bi glagoljica 
postala još prepoznatljivija. Nove europske 
tvrtke koje proizvode videoigre, posebno one 
u Hrvatskoj, mogle bi implementirati glago-
ljicu u igre kao pismo određenoga naroda ili 
rase iz virtualnoga svijeta, ili se glagoljičnim 
znakovima ili pismom koristiti kao magičnim 
predmetima. Također bi povijesne igre poput 
češke Kingdom Come: Delivarence, koja će se 
uskoro pojaviti na tržištu, mogle sadržavati 
glagoljicu jer je to ipak dio njihove i naše 
povijesti.

Još vrijedi spomenuti da mrežne igre za 
učenje glagoljice Staroslavenskoga instituta 
poput igre memori, zmije, tetrisa i svemir-
ske pucnjave, sadržavaju glagoljicu unutar 
svojih poznatih mehanika (https://zci.stin.hr/

hr/article/115/svemirska_glagoljica). Takvim igrama, koje su 
usmjerene na učenje glagoljice, djeci se može približiti 
naše staro pismo. 

Glagoljični spomenik u pozadini 25. epizode druge sezone japanske serije Log Horizon

Plakat iz igre Serious Sam 3: BFE


