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 Estetika už od D. Huma (1757) vie, že „vnútorný zmysel“ je podstatný pre estetické 
hodnotenie, čo by mohlo napovedať, že vytvárať akékoľvek kánony pre krásu je zbytočné. 
Preto by bolo nezmyselné aj stanovovanie kánonov pre gýč. 

A predsa C. Greenberg (1939) uvažoval o gýči ako o objektívnom fenoméne 
s určitými charakteristikami. H. Broch (1950) konštatoval, že gýč sa v Rusku teší masovej 
obľube – gýč je teda niečo, čo existuje objektívne. U. Eco (1962) vnímal gýč ako 
komunikáciu v kultúrnom priemysle, neskôr (1964 aj 2007) analyzoval štylistiku gýčových 
produktov. S. Sontag (1964) charakterizovala „camp“ ako „umelosť a preháňanie“. Hoci 
zdôrazňovala aj úlohu vkusu, predsa to pre ňu bola kvalita objektov. V. Zykmund (1966) 
vymenoval 81 charakteristík gýča. Pre L. Kunderu (1984) bol gýč postojom 
nespochybniteľnej radosti a spokojnosti – obrátil sa síce k percipientovi, ale zostal v tom viac 
menej osamotený. T. Kulka (1994) považoval gýč za istý druh znaku, teda za proces pri 
stretnutí artefaktu s percipientom. D. Dutton (2009) nespochybňoval objektívne 
charakteristiky gýča. J. Cilliers (2010) považoval  gýč za simuláciu veľkých hodnôt. S. Ngai 
(2012) cez termín „cute“ hľadala objektívne fungovanie gýča v konzumnej kultúre. 

Podľa evolučnej estetiky (Boyd, 2009) umenie ponúka reflexiu, kognitívnu hru 
s informáciami a významami. Čo potom v našom vedomí rozohráva gýč, ak gýč existuje 
objektívne? Ak umenie umožňuje človeku bez rizika si prehrávať potenciálne životné situácie 
(J. Tooby, L. Cosmides, 2001), aké životné situácie ponúka gýč? 

Možno je gýč tiež len našou predstavou, takže jeho kánony stanovujeme – podľa 
logiky Kantovej Kritiky súdnosti (1790) – až spätne, na základe predstáv našej 
obrazotvornosti, ktoré sú však deformované (=gýč). Alebo – podľa neurofyziologických 
výskumov – stanovujeme kánony pre gýč až podľa reakcie tých systémov v mozgu, ktoré sú 
zodpovedné za pocity radosti a odmeny (O. Vartanian, A. Chatterjee, 2022)? 
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