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GRAND THEFT POPCULTURE 
(Videohry v popkultúre, popkultúra vo videohrách) 

 
Juraj Malíček 

 
Abstrakt 

Príspevok skúma pozíciu videohier, respektíve digitálnych hier v širšom kontexte popu-
lárnej kultúry z estetického hľadiska. Predstavuje teda akúsi osobitú videohernú poetiku 
(rodiacu sa zo vzťahu výrazových kategórií operatívneho a ikonického – tak ako o nich 
uvažuje recepčná estetika tzv. nitrianskej školy) vo vzťahu k jej priesakom do populárnej 
kultúry reprezentovanej v tomto prípade tradičnými umeleckými druhmi. Predmetom 
záujmu teda nie sú videohry samy osebe, ale skôr to, ako vstúpili do širšieho popkultúr-
neho rámca – do popmusic, kinematografie, komiksov, výtvarného umenia a do litera-
túry – a ako sa zásadným spôsobom podieľali na zmene recepčného prístupu k sume 
popkultúrnych artefaktov. 
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„Moje generace nikdy nepoznala svět bez OASIS. Pro nás to znamenalo daleko 
víc než jen hru nebo zábavní platformu. Tvořilo nedílnou součást našich živo-

tů, kam až naše paměť sahala. Zrodili jsme se do ošklivého světa a OASIS pro 
nás představovalo oázu štěstí.“ (Wade Watts)1 

 
k sme text, ktorého ambíciou je pokúsiť sa vypovedať čosi azda nebanál-
ne o vzťahu videohier a popkultúry (a naopak), nazvali Grand Theft Pop-

culture, urobili sme tak v naivnej viere, že priamočiarosť onoho názvu odkáže 
k leitmotívu, ktorý za textom cítime nielen ako úvodnú hypotézu, ale aj ako 
potenciálnu pointu. 

Onen názov totiž, súc parafrázou názvu emblematickej videohernej série 
Grand Theft Auto, vypovedá toto: Videohry sú veľkým zlodejom popkultúry. 
Čo to znamená? Všetko, čo to znamenať môže, významy nielen celkom zjav-
né, priamočiare, ľahko odčítateľné, ponúkajúce sa, ale i významy menej zjav-
né, ba dokonca, významy, ku ktorým nevedie interpretácia, ale nad-inter-
pretácia. 

Videohry sú súčasťou popkultúry, sú jej subsystémom, uvažovanie o nich 
v celej ich kontextovej šírke a hĺbke je alternatívou uvažovania o popkultúre. 
Ony (videohry) sú mikrokozmom, ona (popkultúra) je makrokozmom. Vi-

                                                      
1 Hlavný hrdina románu Ernesta Clinea Ready Player One (2012). 
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deohry, presne ako populárna kultúra, jestvujú ako mainstream, slipstream 
a periféria, jestvujú ako systém žánrov a subžánrov identických so žánrami 
a subžánrami popkultúry a čo je podstatnejšie a dôležitejšie, aj ony sa vyrov-
návajú s problémom svojho vlastného jazyka. Ten, hoci je jazykom autonóm-
nym a autentickým, je zároveň jazykom synkretickým. Je jazykom, v ktorom 
sa spájajú jazyky ostatných umeleckých druhov, pričom tieto však videohry 
z hľadiska jazyka nedefinujú, lebo ich definuje čosi iné. 

Čo? Súbor znakov, ktoré sú vlastné len im, videohrám, avšak ide o znako-
vý systém natoľko fundamentálne iný, že ak ho chceme čo i len fragmentárne 
priblížiť, musíme sa vystríhať konvencie, ktorú v našom metodologickom 
rámci reprezentuje výrazová sústava nitrianskej školy.2 

Tá nám totiž velí uvažovať o akejkoľvek podobe výpovede prostredníc-
tvom dvoch základných výrazových kategórií – operatívne a ikonické, pri-
čom platí, že ak uvažujeme o výpovedi ako o diele, artefakte, objekte, pri-
márnou kategóriou vzhľadom na recepčný účinok, skrz ktorú o ňom vieme 
a môžeme vypovedať, je kategória ikonického. 

A tejto konvencie sa musíme, chceme, potrebujeme vystríhať. 
Vo videohrách totiž toto neplatí, respektíve, neplatí to vtedy, ak nás zau-

jíma samotný akt hry – teda osobitá realizácia vzťahu recipienta a diela. Inak 
sformulované – ak sa sústredíme na hráča a hru – to, čím hra primárne vstu-
puje do vedomia hráča, nedokážeme vo fundamente toho uchopiť prostred-
níctvom uvažovania o ikonickom, ale iba prostredníctvom uvažovania o ope-
ratívnom. 

Tam, kde populárna kultúra chtiac či nechtiac využíva tzv. tradičné i nov-
šie konštituované umelecké druhy (výtvarné umenia, literatúra, hudba, di-
vadlo, film, komiks) ako svoje médiá – konfrontujúc sa s popkultúrnym arte-
faktom – stále sa stretáme s čímsi, čoho ambíciou je čosi nám ukázať, vygene-
rovať akúsi predstavu, vytvoriť v našom vedomí obraz čohosi – jednoducho 
tam, kde popkultúra zostáva ikonická, videohry sú už operatívne. 

Ešte inak – recipujúc popkultúrny artefakt, ktorého médiom je reprezen-
tant tradičných umeleckých druhov – dívame sa na film, čítame poviedku či 
román, počúvame pieseň, hudobný album, symfóniu, dívame sa na obraz, 
maľbu, sochu, dívame sa na divadelnú hru, muzikál a tak ďalej, ak je oným 
popkultúrnym artefaktom videohra, dochádza samozrejme aj k tomuto, avšak 
nie je to to najdôležitejšie. To najdôležitejšie je totiž hranie samo osebe. In-

                                                      
2 Zásadným a stále platným metodologickým grálom, ktorý výrazovú sústavu aktualizuje až vyčerpáva-

júcim spôsobom, je Tezaurus estetických výrazových kvalít (2011). 
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teraktivita, konanie voči nejakej vopred stanovenej schéme, štruktúre, napĺ-
ňanie akýchsi pravidiel – jednoducho čosi, čoho základom nie je ikonické ako 
pojem, v ktorého jadre je obraz, ale je ním operatívne ako pojem, v ktorého 
jadre je akt konania. Toto (a vôbec nie mimochodom) je i fundamentálnym 
základom stále problematického uvažovania o videohrách skrz ich vlastné – 
autonómne žánre, nie tie, ktoré videohry zdieľajú s popkultúrou (sci-fi, fanta-
sy, horor, adventure, detektívka, kriminálka, gangsterka, cyberpunk, steam-
punk, romanca atď.), ale tie, ktoré sú ich (videohier) domovských ihriskom. 
A že ich je! Nesystémových, praxou vygenerovaných označení rozmanitých 
videoherných žánrov, snažiacich sa akosi pomenovať onen fundamentálny 
operatívny princíp tej-ktorej podoby interaktivity, toho-ktorého herného 
modelu. Plošinovky, hopskačky-skákačky, RPG, respektíve MMORPG, FPS, 
racingy, adventúry, sand boxy, stratégie, ťahové i real-timeové, budovateľské, 
vojenské, simulátory, arkády, survival horory, mestské akcie, desiatky viac či 
menej relevantných označení snažiacich sa vniesť akýsi poriadok do spôsobov 
toho, čomu sa videoherný svet snaží porozumieť hojne operujúc ťažko defi-
novateľným, avšak zato veľmi frekventovaným pojmom hrateľnosť. 

Hrateľnosť je tým, kvôli čomu vlastne videohry hráme, ona je generáto-
rom videoherného zážitku, nezameniteľného, neidentického so zážitkom, 
ktorý generujú umenia i pasívne recipovaná popkultúra. 

Hrateľnosť je to, akým spôsobom sa priamo v tej-ktorej videohre realizuje 
operatívne, je pokusom o jeho uchopenie ako o uchopenie osobitého procesu 
realizácie tej-ktorej videohry. Hrateľnosť je gramatikou herného procesu, sys-
témom pravidiel vytvárajúcim ten-ktorý herný model. Je v nej obsiahnuté 
všetko to, čím videohra primárne je. Činnosť simulujúca inú činnosť. Konanie 
determinované pravidlami, ktorého účelom je ich naplnenie, pričom to, čo 
identifikujeme ako zážitok, je v konečnom dôsledku pocit zadosťučinenia 
z opakovaného napĺňania vopred definovaných pravidiel. 

Takto nazeraná videohra je tvorivým konaním len do tej miery, do ktorej je 
kreativita hrajúceho sa jemu vnúteným predpokladom, a aj to iba v prípade, ak 
je súčasťou herného modelu – teda operatívneho fundamentu videohry. Hranie 
je jednoducho tvorivým aktom iba v tom prípade, ak je súčasťou hry predpo-
klad tvorivosti. Hľadanie cesty, riešenie rébusov, postup hrou vpred je tak 
vlastne objavovaním jednej z možných predpripravených ciest. Či ide o odrá-
žanie loptičky, pohyb po bludisku, alebo streľbu na cieľ, potenciálna úspešnosť 
je vždy závislá od až otrockého, strojovo presného akceptovania pravidiel ob-
siahnutých v hre. Modelovou môže byť prakticky ktorákoľvek z celej sumy 
videohier, náš príklad – jedna z videohier, ktorá sa z hľadiska operatívnosti 
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podieľala na konštituovaní žánru tzv. 3D adventúr – Tomb Raider, postavila 
v roku 1996 hráča do úlohy, v ktorej, ak chcel hru skutočne hrať a dohrať, 
podstatnú časť jej samotného hrania trávil hľadaním jediných možných miest 
v tom-ktorom hernom priestore, umožňujúcich pohyb vpred. Sme kdesi 
v džungli, hrdinka potrebuje preskočiť strž, nemôže tak urobiť kdekoľvek, ale 
musí nájsť to jediné miesto v hernom pláne, kde je onen skok realizovateľný. 
Každý iný pokus končí neúspechom, zlyhaním. Takto prísne operatívne de-
terminovanú hru ani nie je možné dohrať inak než metódou pokus – omyl. Bol 
Tomb Raider frustrujúca videohra? Iste, a zároveň veľmi populárna, úspešná 
a tak ďalej, pričom platí, že i výpravná a aj preto veľmi ikonická videohra – 
Tomb Raider je definovaná tým, ako je hrateľná, teda operatívnosťou. 

Operatívnosť je totiž to, čo je základnou kvalitou videohier od momentu 
ich vzniku. 

Videohry samozrejme vznikli ako technický vynález, ako atrakcia, ako in-
teraktívna hračka ponúkajúca čosi iné, nové, dosiaľ v tejto podobe nejestvu-
júce – operatívnosť dosiaľ vlastnú povedzme rôznym mechanickým herným 
automatom, avšak vďaka elektrotechnickému technologickému základu pod-
statne variabilnejšiu. Takto sú ich počiatky na ceste do povedomia štatistickej 
masy nie nepodobné kinematografii. Miestnosti plné Edisonových kinetosko-
pov a herne plné coin-opových arkádových videoherných automatov sa na 
seba nielen ponášajú – reprezentujú aj rovnaký distribučný princíp, pričom 
platí, že obe atrakcie v tejto svojej podobe asociujú osobitú poetiku genia loci 
lunaparkov, len ich delí okolo osemdesiat rokov technologického vývoja. 
Analógia je o to výraznejšia, že pre generáciu dnešných štyridsiatnikov pred-
stavujú coin-opové herne vôbec prvý kontakt s videohrami ako takými, pri-
čom platí, že ešte v druhej polovici 80. rokov boli maringotky s videohernými 
automatmi neoddeliteľnou súčasťou kočovných lunaparkov obchádzajúcich 
slovenský vidiek. Hody, vinobrania, jarmoky a rôzne iné podoby ľudových 
slávností a veselíc, ktoré sa neobišli bez reťazových kolotočov, strelníc, auto-
drómov a húsenicových dráh, tu predstavujú nezanedbateľný fenomén, pro-
stredníctvom ktorého sa aspoň celkom povrchné a fragmentárne povedomie 
o videohrách stalo súčasťou masovej generačnej skúsenosti. A dôležité je to 
preto, že ide o sprostredkovanie tejto skúsenosti štatisticky nezanedbateľnej, 
avšak inak ambivalentnej mase, nie minorite technologických freakov regru-
tujúcej sa z prvých vlastníkov osobných počítačov, z ktorých neskôr vyrástla 
prvá generácia ortodoxných hráčov videohier, ale ľuďom, divákom, hráčom, 
recipientom predstavujúcim nijako nevyhranený dobový mainstream. 
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Ten, hoci ide o lokálnu alternatívu determinovanú historickými okolnos-
ťami normalizačného socializmu, je v príslušnom historickom kontexte vo 
vzťahu k dobovým videohrám v podobnej situácii ako mainstream kdekoľvek 
inde, kde sa videohry už vo svojich začiatkoch stávajú súčasťou akéhosi dobo-
vého obrazu sveta. Priama skúsenosť jestvuje, azda i veľmi intenzívna, video-
herný folklór nám napríklad vraví, že coin-opová arkáda Pac-Man bola 
v USA natoľko populárna, že spôsobila nedostatok príslušných mincí, avšak 
nejde o skúsenosť s čímsi všedným a trvácnym, ale s čímsi módnym a pomi-
nuteľným. Napriek tomu ide aj vďaka operatívnemu princípu hry o fenomén 
natoľko výrazný, že sa sám stáva predmetom akejsi umeleckej reflexie. 

Mainstream populárnej kultúry sa zmocňuje videohier, respektíve tej ich 
podoby, o ktorej môžeme predpokladať, že už akosi jestvuje v hypotetickom 
vedomí masy. Emblematicky napríklad Pac-Man (súc prvou videohernou 
ikonou), postava či skôr „charakter“ z rovnomennej coin-opovej videohry, 
ktorý sa objavuje v roku 1982 na titulke časopisu Time v súvislosti s ironickou 
nomináciou na cenu Muž roka, Pac-Man ako hlavný hrdina rovnomenného 
animovaného seriálu vysielaného v rokoch 1982 a 1983 či Pac-Man ako inšpi-
račný zdroj popového dua Bruckner & Garcia vydávajúceho v roku 1982 kon-
ceptuálny hudobný album Pac-Man Fever, na ktorom „hudobníci“ tematizujú 
okrem titulného Pac-Mana hneď niekoľko dobovo populárnych videohier, 
dnes považovaných za „klasické“ (Asteroids, Berzerk, Centipede, Defender, 
Donkey Kong, Frogger, Mouse Trap). 

To, čo Bruckner & Garcia ospevujú v priamočiarych popových piesňach, 
nie sú samy videohry, skôr ide o parazitické využitie ich populárnosti, res-
pektíve populárnosti toho, čo reprezentujú – kultúry hrania v špeciálnom, na 
to uspôsobenom priestore, ktorý sa stáva miestom sociálneho kontaktu ľudí 
spoločného záujmu s vlastnými pravidlami správania. Listina najúspešnejších 
hráčov ako záverečná obrazovka toho-ktorého videoherného automatu, s ňou 
spojené súperenie, ktorého cieľom je byť najlepší – dostať svoje meno, respek-
tíve prezývku do onoho zoznamu najlepších hráčov, mince uložené na auto-
mate znamenajúce rezervovanie nasledujúcej hry a tak ďalej. Bruckner & 
Garcia teda nespievajú o videohrách inak, ako spievali povedzme Michal Da-
vid o céčkach či The Barron Knights o Rubikovej kocke, len reflektujú čosi, 
čo je aktuálnym módnym fenoménom, hračkou, aká tu dosiaľ nebola. 

Proces, ktorého sme svedkami, vlastne nie je ničím výnimočný. Videohry 
presakujú do mainstreamu popkultúry ako ešte mnohokrát neskôr, nie auto-
nómne, akoby samy za seba, so svojimi špecifikami a svojou osobitou, z hra-
teľnosti vyrastajúcou „poetikou operatívnosti“, ale ako znak čohosi, či pres-
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nejšie, symptóm sprvu nenápadnej, dnes však zásadnej zmeny, ktorej koneč-
né, azda až sociologické a filozofické presahy ešte nie sme schopní v celej ich 
šírke identifikovať. 

Faktom totiž je, že videohry sú dnes predovšetkým čosi, z čoho sa nevy-
rastá, respektíve čosi, z čoho už netreba vyrásť, aby sme urobili zadosť aké-
musi vonkajšiemu spoločenskému tlaku na hráča, ktorý už aj v samotnej ref-
lexii nie je populárnou kultúrou zobrazovaný ako nezodpovedný sociopat 
uväznený kdesi v puberte.3 

Videohry dozreli, ba čo viac, videohry, podobne ako ich hráči, dospeli či 
priamo zostarli. Lebo pokiaľ coin-opové herne vyšli z módy, hoci dosiaľ jest-
vujú a napríklad vo videohernej mekke – v Japonsku, jestvujú dosiaľ ako 
veľmi silná časť videoherného univerza, videohier samých sa onen odchod 
coin-opových automatov zo svetiel rámp nedotkol. 

Len sa začalo podstatne viac hrať doma, v súkromí, na videoherných kon-
zolách (ktoré si síce až do polovice 90. rokov udržali imidž hračky, ale potom 
sa aj vďaka veľmi sofistikovaným dlhotrvajúcim reklamným kampaniam až 
hnutiami z tejto pozície vyšvihli na ikony akéhosi životného štýlu)4 a, samo-
zrejme, na osobných počítačoch. Tie sa od sklonku 80. rokov rozšírili natoľko 
intenzívne, že sa videoherný trh a videoherný svet s ním rozdelil na dva zá-
kladné segmenty – hranie na PC a hranie na konzolách –, pričom tento stav 
trvá viac-menej dosiaľ. 

V 90. rokoch, predovšetkým v ich druhej polovici, sa však začalo diať čosi 
podstatne dôležitejšie – videohry sa, predovšetkým vďaka snahám už vznik-
nuvšej videohernej „odbornej“ verejnosti, začali pokúšať rehabilitovať samy 
seba, respektíve iniciovali diskusiu, tiež trvajúcu prakticky dodnes (a nikam 
nevedúcu), o svojej vlastnej konštitúcii ako umeleckého druhu. Hľadali ana-
lógie vo filme i v komiksoch, ktoré prešli podobným procesom, vznikla kriti-
ka ako základ akéhosi videoherného establishmentu, objavil sa veľmi dôležitý 
princíp autorstva spojený s pozíciou videoherného dizajnéra ako tvorcu tej-

                                                      
3 Toto výrazné klišé pomohlo vytvoriť taký mediálny obraz videohier, v ktorom každý mladistvý strelec 

na strednej škole je vášnivým hráčom videohier. Tie sú potom samozrejme zodpovedné za to, že ado-
lescent je sociopat. Videoherný svet tento postoj viac-menej prijal ako výrazne ironizovanú pózu – vy-
nikajúcim príkladom je inak videohrám veľmi naklonený film Kráľ videohier (Grandma’s Boy, USA, 
2006, rež. Nicholaus Goosen), ktorého hlavný hrdina, štyridsiatnik bez rodiny a vývojár hier, prichá-
dza žiť k starej mame, ktorá sa o neho stará, akoby mal stále pätnásť rokov. 

4 V 80. rokoch boli videoherné systémy určené na domáce hranie marketingovo komunikované ako 
zábava pre celú rodinu, čo v praxi znamenalo, že hrať sa mali deti a popri nich prípadne aj rodičia. 
V 90. rokoch, predovšetkým s nástupom Playstation došlo k dramatickej zmene, videohry a videoher-
né zariadenia boli komunikované ako výraz alternatívneho životného štýlu, spojeného predovšetkým 
so subkultúrnou poetikou opojenia nezávislosťou a adrenalínom. 
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ktorej hry, vznikol celý segment tzv. nezávislých hier ako autorskej alternatí-
vy voči veľkorozpočtovým hrám, objavil sa fenomén retro hrania a zberateľ-
stva videohernej histórie a, v neposlednom rade, videohry pokračovali vo 
svojom masívnom včleňovaní sa do systému popkultúry. 

Na konci tohto procesu, kdesi v prítomnosti, sú videohry jej najziskovej-
ším segmentom. Sú väčšie ako kinematografia, väčšie ako popmusic a vďaka 
nástupu tzv. casual hier,5 rozširujúcim sa priamo úmerne s nástupom vysoko-
rýchlostného internetu, sociálnych sietí a smartfónov sa im denne ako akejsi 
forme zábavy, rekreácie či prosto spôsobu trávenia voľného času venuje viac 
ľudí ako akejkoľvek inej činnosti. Stali sa jednoducho takou neoddeliteľnou 
súčasťou a symptómom mainstreamu, ako napríklad prísluchové počúvanie 
rozhlasu a sledovanie televízie, browsovanie na internete a socializovanie sa 
na sociálnych sieťach. Akoby hral prakticky každý, pričom dominantná časť 
takto hrajúcej majority samu seba neidentifikuje ako hráčov. Skôr toto ma-
sívne hranie môžeme interpretovať ako sociologický príznak vypovedajúci 
o stave prítomnosti v duchu tradičného McLuhanovho mému Medium is 
Message, pričom môže platiť, že casual videohry sa tu stali médiom, nosite-
ľom istého ne-produktívneho zabíjania času, a teda zároveň informáciou, 
správou o tom, že voľného času máme priveľa a nevieme ho tráviť inak než 
ne-autentickým, ne-osobným, ne-programovým hraním. 

Casual hranie, teda ten skutočný videoherný mainstream dnes potom 
vlastne jestvuje paralelne vedľa programového autentického špecializovaného 
hrania videohier, nie ako alternatíva toho istého, ale ako svojho druhu parazi-
tický útvar, ktorý prerástol hostiteľa, respektíve onoho hostiteľa až ignoruje. 
Vzniká paradox, v rámci ktorého casual hráči videohrami pohŕdajú a odmie-
tajú ich ako čosi úpadkové, neberúc do úvahy fakt, že sami vlastne pri casual 
videohrách zabíjajú čas. 

Podobne v onom programovom autentickom hraní tradičných videohier 
na PC a konzolách, v špecializovanom hraní (predovšetkým MMORPG hier – 
emblematicky World of Warcraft a športov – NHL, FIFA, Madden) a v pro-
gamingu, ktorý už tradičným hraním prakticky nie je, dochádza k odmieta-

                                                      
5 Casual hry – hry na „každodenné“ hranie, za ich predobraz môžeme považovať hry, ktoré boli súčas-

ťou operačného systému PC (mahjong, solitaire, bomby). S nástupom vysokorýchlostného internetu sa 
online objavilo veľmi veľa jednoduchých flashových videohier, distribuovaných zdarma. Ich populari-
ta a masová rozšírenosť je priamo spojená aj s nástupom sociálnych sietí; hry ako FarmVille, jednodu-
ché budovateľské stratégie, ale aj iné hry iných žánrov sa stali natoľko komerčne zaujímavým segmen-
tom trhu, že vznikli aj nové modely generovania zisku – napríklad platba mikrotransakciami za výba-
vu hry, ktorá je distribuovaná zdarma – tieto hry dominujú hraniu na smartfónoch. 
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niu casual hrania ako čohosi úpadkového, masového, čohosi, čo vlastne vo 
svojej podstate nie je hraním videohier, ale akousi náhradnou aktivitou. 

Tradičné videohry dnes totiž predstavujú legitímne interaktívne diela, au-
torské výpovede, koncepty, vízie, veľmi komplexné a veľmi sofistikované, na 
textologickej úrovni až experimentálne diela dotýkajúce sa samotnej povahy 
rozprávania, stavby príbehu a vôbec celej škály tém hodných pozornosti súvi-
siacich vedných odborov, literárnou a filmovou vedou počnúc a povedzme 
naratológiou končiac. To všetko však bez toho, aby sa zriekli svojho funda-
mentu – operatívnosti. Kľúčovými sa stávajú tradičné esteticko-filozofické 
pojmy techné, katarzia, hodnota, zmysel a tak ďalej. Recepcia súčasných vi-
deohier, tentoraz bez ohľadu na operatívny fundament, dokáže u hráčov 
uspokojiť tie najvyššie intelektuálne, umelecké a dokonca etické nároky, pri-
čom doslova, nie v prenesenom ani rozšírenom význame, platí, že „[u]me-
lecká fikcia je herný model, recipient je v role hráča, hra ho zahŕňa už pri 
svojom vzniku (napríklad v role modelového recipienta) a práve on napĺňa 
jeho zmysel aktívnou recepciou, podobne ako hráč dáva hre zmysel jej reali-
záciou, teda v hernej udalosti.“ (Malíčková, 2008, s. 57). 

To však nie je všetko, dochádza totiž k až dvojitému hernému kódovaniu, 
keďže v predchádzajúcom postuláte ešte nie je obsiahnutý samotný fakt her-
nej činnosti – v hrateľnosti obsiahnutá operatívnosť. Umeleckou fikciou je tu 
totiž videohra ako výpoveď budujúca akýsi obraz, alternatíva filmu, knihy, 
obrazu, hudobnej nahrávky, videohra ako to ikonické, príbeh, fikčný svet, 
dobrodružstvo. Suma niečoho, čo je nám kladené pred oči, nech si s tým po-
čneme, čo vieme. Aby sme si však mohli počať, musíme akceptovať ono pri-
márne, fundamentálne – to, čím je videohra najprv –, ono operatívne. Vďaka 
nemu sme schopní odčítať to ikonické, to, k čomu znova musíme pristúpiť 
operatívne, aby sme zavŕšili toho zmysel. 

Hranie samo je potom aktívnou recepciou, teda čímsi, čo z hľadiska vý-
znamu a účelu definujeme my ako recipienti. Nie tamtí tvorcovia, nie tamtí 
vývojári. 

A ako videohry ukradli popkultúru? Nuž jednoducho tým, že tento prin-
cíp recepcie aj tradičného umeleckého diela (filmu, nahrávky, obrazu, romá-
nu, komiksu etc.) ako média popkultúry je jediný možný, ak je našou ambí-
ciou, naším vedomým rozhodnutím, že čosi, čo je zaťažené akýmsi recepč-
ným kódom, nám bude dávať zmysel bez ohľadu naň. 
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Grand Theft Popculture (Videogames in Popculture, Popculture in Video-
games) 

Abstract 

The paper examines the position of videogames – digital games – in a wider context of 
popular culture from the aesthetic point of view. It represents a particular videogame 
poetics (originating in the relation of operative and iconic expression categories – as 
understood in the receptive aesthetics of so-called Nitra School) regarding to its 
transposition into popular culture represented in this case by traditional art forms. The 
subject of scrutiny are not videogames themselves, but rather how they entered the 
wider popculture framework – into popmusic, cinema, comics, visual art and literature 
and how they significantly participated in the change of the receptive approach to the 
whole sum of popculture artifacts.  
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