
Craig 1907-ben írta híres tanulmányát az überma-
rionettr!l, amelynek tézise szerint a színész nem
alkalmas arra, hogy a m"vészet, a színház anyagá-
ul szolgáljon, ugyanis az értelme és a teste ki van
szolgáltatva az érzelmeinek. „Rossz m"vészet az,
amely oly személyes és emocionális jelleg" hatást
gyakorol szemlél!jére, hogy az megfeledkezik
magáról a tárgyról, és mindenestül elönti az alko-
tó személyisége és érzelmi állapota.”1 Szerinte
ugyanis a m"vészetnek nem az a feladata, hogy a
valóságot leképezze, „[s]okkal inkább az életnek
kellene tükröznie a szellem képmását, hiszen ere-
detileg a szellem választotta ki magának a m"vészt
mint szépsége krónikását.”2 Craig éppen azért tar-
totta olyan nagyra a keleti, köztük a hagyományos
japán színházat, mert az számára !si, a valóságot
utánozni egyáltalán nem kívánó, szabályozott moz-
gás- és gesztusrendszert jelentett; és éppen ezért
nem tartotta szerencsésnek e hagyomány és sza-
bályrendszer megváltoztatását.3 A japán színház-
csinálók azt az európai mintát akarták meghono-
sítani, amellyel Craig épp a japán klasszikus szín-
játszás hagyományát kívánta szembeállítani. „Még

konkrétabban tehát Craig a polgári illúziószínház
színészét utasította el, ám (1921-es, A tartós szín-
ház cím" írása szerint) »ha a nyugati színész olyan-
ná képes válni, mint a keleti színész, visszavonom,
amit A színész és az übermarionettben írtam«.”4

A japán színháztörténet által az ország els! szí-
nészn!jeként számon tartott Kawakami Sadayakko
sokak számára teljesen ismeretlen. Nem volt az
azonban Craignek, akinek lehet!sége adódott meg-
tekinteni a Kawakami-társulat és az Európában már
sztárnak számító Sadayakko kabuki el!adásait. 
A társulat 1900-ban részt vett a párizsi világkiállí-
táson, illetve 1901 és 1902 között egy európai kör-
úton, ahol minden nagyobb városba ellátogattak
m"sorukkal. Igaz, el!adásaikat sokban hozzá iga-
zították a nyugati közönség elvárásaihoz, a kora-
beli néz!k mégis meg voltak gy!z!dve róla, hogy
autentikus kabuki el!adásokat látnak. Ez már csak
azért sem volt lehetséges, mivel Sadayakko szemé-
lyében n! is szerepelt a színpadon, ami Japánban
elképzelhetetlen lett volna. Craig éppen ezt az alkal-
mat ragadja meg arra, hogy leírja véleményét a n!k
színpadi jelenlétér!l.
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