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Kritika és a közönség
Mindenkinek,

aki a nyilvánosság elé

sokszor a dilettánsok is túlemelkedhet

viszi tudását, művészetét, számolnia kell

nek az átlagon.

az általános bírálattal. A nyilvánosságra

autodidaktáknál, akiknél láthatunk tehet
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lépés mindenkor a közönség előtti hatás

séget, de a megfelelő kiképzés hiányzik

keresésért történik, különböző indítékok

belőlük. Tehetségnélküli „szorgalmasok"

alapján. A szereplő lelkének át kell ala
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Nyilvánosság

előtti szereplésre csak az hivatott, aki
tudásban, illetve művészetben az átlagon
felüli fokot elérte.

osztjuk:

Ezért

az egyik

hiúság
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