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Tårar och emblematik 
Barocka drag i William Shakespeares Titus Andronicus 

The Oxford Companion to English Literature berättar att termen »ba- 27 
roque« beskriver »higbly ornamented verse or prose, abounding in extra-
vagant conceits« och att den sällan används om engelska författare.' Den 
metafysiska skolan har beröringspunkter med det barocka i sitt drastiska 
bildspråk, och speciellt tydlig är kopplingen hos de så kallade religiösa 
metafysikerna. Richard Crashaw (1612h3-49) tillhör dessa, och han är den 
engelske poet som oftast diskuteras i termer av barock, med inflytande 
från Luis de Gongora (1561-1627) och Giambattista Marino (156g--1625). 

Några decenuier tidigare än Crashaw var Robert SouthweIl verksam. 
Han var engelsman, katolik och skrev runt 1590 poesi och prosa i enlighet 
med motreformationens barocka stilideal. I det följande ska jag först kort 
redogöra för Southwells stil - dess ursprung i motreformationens estetik 
och dess typiska uttryck - för att sedan diskutera barocka influenser och 
deras funktion i William Shakespeares (1564-1616) tidiga drama Titus An-
dronicus2 Mot bakgrund av denna diskussion kommer jag avslutningsvis 
att beröra två moderna uppsättningar av pjäsen. 

Southweil och motreformationens barocka estetik 
Traditionellt har den engelska reformationen beskrivits teleologiskt som 
det nödvändiga och logiska svaret på religiösa och politiska missförhållan-
den eller som resultatet av politiskt maktspeJ.3 På senare tid har dock 
långsamheten i processen framhållits, med historikern Christopher Haigh 
som den starkaste förespråkaren för den så kallade revisiouistiska synen. 
Tillsannnans med kollegor som Eamon Duffy och J. J. Scarisbrick gör 
han oss medvetna om såväl kriser och bakslag i reformationsprocessen 
som regionala skillnader och det faktunr atr delar av befolkuingen förblev 
katoliker även efter den elisabetanska reformationen.4 Peter Holmes pe-
kar på det unika i den engelska situationen: »There was no other country 
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in Europe where the problem existed as it did in England, where Catholi-
cism was proscribed and yet there survived a sizeable minority willing to 
express resistance to a Protestant settlement. «5 Southwells författarskap 
utgjorde en del av detta motstånd. 

Liksom andra unga män från katolska välbeställda hem begav sig Ro-
bert Southwell (I56I-95) utomlands för att få sin utbildning. Han stu-
derade först vid seminariet i Douai och senare i Rom för att I586 återvän -
da till England som jesuitpräst. Hans återkomst sammanföll med en 
ökad polarisering mellan protestanter och katoliker i hemlandet där de 
anti-katolska stänmingarna ökat till följd av bland annat påvens bannlys-
ning av Elisabet I570, Bartolomeimassakern på protestanter i Paris I572, 
och olika komplotter mot drottningens liv. Den spanska armadan hotade 
landet I588. Samtidigt hade katolska präster vigda på kontinenten börjat 
återvända och det interna katolska motståndet i form av vägran att gå 
i kyrkan, sk »recusancy«, ökat. Det hårdnande klimatet reflekterades i 
strafflagstifrningen: i början av I580-talet blev det likställt med högför-
räderi att omvända eller låta omvända sig till katolicismen och böterna 
för vägran att delta i protestantisk gudstjänst höjdes dramatiskt; efter 
I585 gjorde en katolsk präst sig skyldig till högförräderi endast genom att 
vistas på engelsk mark. Southwell hann verka i sex år innan han fängs-
lades I592, och knappt tre år senare avrättades han. Författarskapet 
var en viktig del av hans verksamhet, eftersom antalet katolska präster 
i England vid denna tid var begränsat och det skrivna ordet fungerade 
som ersättning för eller förlängning av prästernas arbete. Manuskript 
kopierades och hemliga tryckpressar sattes upp. Under ett enda år, I595, 
trycktes tre av Southwells texter i sju utgåvor, delvis säkerligen till följd 
av avrättningen men troligtvis också på grund av texternas litterära kvali-
teer. John R. och Louise Roberts hävdar att han var sin tids mest lästa 
religiöse poet att döma av antalet utgåvor.6 

Southwells oftast antologiserade och antagligen mest kända dikt, 
»The burning Babe« (I602), är ett bra exempel på hans katolskt barocka 
stil. Den samtide Ben Jonson ska ha sagt om dikten att han gärna skulle 
förstöra många av sina egna dikter om han hade skrivit den. 

»The buroing Babe« 

As I in hoarie Winters night 
Stoode shivering in the snow, 
Surpris' d I was with Bodaine heate, 
Which made my hart to glow; 



And lifting up a fearefull eye, 
To view what fire was neare, 
A pretty Babe all burning bright 
Did in the ayre appeare; 

Who scorched with excessive heate, 
Sueh floods ofteares did shed, 
As though his floods should queneh his flames, 
Whieh with his teares were fed: 

Alas (quoth he) but newly borne, 
In fierie heates I frie, 
Yet none approach to warrne their harts, 
Or feele my fire, but I; 

My faultlesse breast the fumaee is, 
The fuell wounding thomes: 
Love is the fire, and sighs the smoake, 
The ashes, shame and scomes; 

The fuell Justiee layeth on, 
And Mereie blowes the eoales, 
The metall in this furnaee wrought, 
Are mens defiled soules: 

F or which, as now on fire I am 
To worke them to their good, 
So will I melt into a bath, 
To wash them in my blood. 

With this he vanisht out of sight, 
And swiftly shrunk away, 
And straight I called unto minde, 
That it was Christmasse day? 

Juldagens vision beskriver det lidande Kristusbarnet som renar männi-
skornas befläckade sj ruar, först genom eld och sedan genom bad i blod. 
Tematiken är religiös, och konkretiseras genom ett bildspråk som är karak-
teristiskt för motteformationens barock: sökt, emblematiskt bildmässigt, 
fysiskt påtagligt med ofta förekommande blod- och tårflöden och, som i 
exemplet, renade sttömmar och eld. Typisk är blandning av sinnligt och 
andligt bildspråk, en drastisk konttast mellan bild och innehåll, ofta med 
lätt överraskande effekt till följd av de oväntade sammanställningarna. 
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Sålunda reflekterar uttrycket den katolska världsbilden: det andliga speg-
las och är närvarande i det fysiska vilket understryker kontinuiteten mel-
lan de två världarna. 

De katolska poeternas barocka stil har sin grund i de retoriska och lit-
terära ideal som reflekterar motreformationens strävan efter inre upp-
stramning: i poesin skulle renässansens dekadens ersättas aven sant kris-
ten diktning vars mål var att så väl instruera som underhålla. Medlet var 
en affektiv estetik med influenser från bland annat emblematikteori och 
Ignatius av Loyolas meditationsteknik, som lade stor vikt vid att skapa 
levande, realistiska och fysiskt påtagliga bilder för kontemplation.8 Det 
brinnande Kristusbarnet i Southwells juldikt är ett bra exempel på en så-
dan bild. Att tårar flödar ofta i den katolskt barocka diktningen hänger 
även det samman med dess grund i motreformationens tridentinska pro-
gram, som underströk vikten av ånger och försonande tårar för frälsning. 
Resultatet blev en tårdrypande poesi som även fungerade som exempel 
och stöd vid tillfällen då få präster fanns till hands. Southwells moderna 
utgivare noterar denna funktion hos den långa berättande dikten Saint 
Peters Complaint: »The 'Complaint,' embodying the Catholic doctrine of 
penance as defined by the Council of Trent, which explicitIy stated that 
when no priest was available reconciliation with God might be contained 
through penect contrition, offered to English Catholics spiritual consola-
tion and strength«. 9 InIedningsraderna illustrerar den tårdrypande stilen: 

Launche foorth my Soul into a maine of teares, 
Full fraught with grief the traffick of thy mind: 
Torne sailes will serve, thoughtes rent with guilty feares: 
Give care, the sterne: use sighes in !ieu of wind: 
Remorse, the Pilot: thy misdeede, the Carde: 
Torment, thy Haven: Shipwracke, thy best reward. 

Give vent unto the vapours of thy brest, 
Tbat thicken in the brinunes of cloudy eies: 
Where sinne was hatchd, let teares now wash the nest: 
Where life was lost, recover life with cries. 
Tby trespasse foule: let not thy teares be few: 
Baptize thy spotted soule in weeping dewe. 
(Saint Peters Complaint, The Poems, 1-6, 13-18) 

Här skickas själens skepp ut på ett hav av tårar som till slut fungerar som 
ett renande dop. Trots bilden förmedlas en nästan klaustrofobisk känsla 
av ångest och ånger, »remorse«, och häri ligger budskapet: genom stark 



och sann botfärdighet uppnås själens räddning. De många referenserna 
till tårar är typiska. 

Förutom ett emblematiskt bildspråk och starka kontraster mellan sinn-
ligt och andligt, karakteriseras alltså den motreformatoriska barocka 
stilen av tårar och botfärdighet. Den tårdrypande poesin är så pass känd 
i England att den kommenteras och övertas av protestantiska poeter, och 
inflytande från motreformationens estetik och Southwells diktning på 
samtiden har under senare år diskuterats i större utsträckning.'° För att 
illustrera hur ett sådant inflytande kan se ut, och vilken effekt det kan ha, 
ska jag i det följande diskutera ett exempel från Shakespeare. 

Tårar och emblematik i Shakespeares Titus Andronicus 
Titus Andronicus är Shakespeares tidigaste pjäs, först tryckt och spelad 
1594. I sin makabra humor är den mycket våldsam och skruvad och den 
väcker starka reaktioner när den spelas - nu senast har en bearbetad ver-
sion i Tyskland fått publiken att skälla ut skådespelarna för att vältra sig 
i våldsamheter." Pjäsens fiktiva handling utspelar sig i ett av inbördes 
stridigheter splittrat Rom. Efter tio år i strid återvänder den romerske 
generalen Titus Andronicus, medförande som krigsfångar goternas drott-
ning Tamora, hennes söner Alarbus, Demetrius och Chiron samt moren 
Aaron, hennes slav och älskare. Roms kejsare har nyss avlidit och hans 
son Saturninus vinner med Titus hjälp kampen om tronen över sin bror 
Bassianus. Trots detta hanmar Titus och hans falang snabbt i onåd hos 
Saturninus som tar Tamora till maka. Hennes äldste son Alarbus har dess-
förinnan offrats av Titus för att sona hans egna söner som dödats i kriget. 
Detta offer, som skett i religionens nanm, sätter igång den hänmd- och 
våldsspiral som sedan eskalerar genom pjäsen. Elva mord, en våldtäkt, 
tre avkapade händer, två avhuggna huvuden, en utdragen tunga, en kan-
nihalistisk Thyestes-måltid och en levande begravning - allt ryms inom 
pjäsens fem akter. Händelseförloppet är snabbt, ofta med inslag av svart 
humor av ett ganska osmakligt slag och med många blodiga detaljer. 

Pjäsen har länge setts som Shakespeares sämsta och avfärdats som en 
ung författarens misstag. På senare tid har den emellertid ägnats mer 
seriöst intresse. Några kritiker har placerat texten i samtidens religions-
konflikt och givit den en historisk kontext som gör den mer begriplig. John 
Klause har argumenterat för Southwells inflytande på pjäsen som han ser 
som »inIbued with the politics of religious watfare«." Själv har jag modi-
fierat och utvecklat Klauses argument i en analys som pekar på ett ännu 
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tydligare och mer konsekvent samtidsengagemang: det går att läsa pjäsen 
som en nära nog allegorisk översikt över I50o-talets inhemska religions-
stridigheter. Medlemmarna i Titus falang är en av två grupper vars stri-
digheter eskalerar till följd av ett offer i religionens namn: de anklagas för 
avgudadyrkan, skälls för att ägna sig åt »popish tricks and ceremonies«,13 
drivs i exil, förknippas med martyrskap, och ägnar sig åt kannibalistisk 
matlagning med referenser till nattvarden. Allt bidrar till att förankra tex-
ten i dess samtid av religionskonflikt när katoliker lämnade landet och 
skälldes för att vara avgudadyrkare i .de anti-katolska texter och propa-
ganda. Titus och hans fränder gråter dessutom ovanligt mycket. Här ska 
jag fokusera på tårdrypande klagan och emblematiskt bildspråk, två in-
slag som genom kopplingen till motteformationens barocka estetik bidrar 
till att placera Shakespeares pjäs i dess samtid. 

Tårar flödar i hela tredje aktens långa första scen. I scenens början leds 
Titus söner till fängelset i väntan på att bli avrättade för mordet på Bassia -
nus. Titus vänder sig till tribunerna och ber för deras liv: 

F or these two, tribunes, in the dust I write 
My heart's deep languor and my soul's sad tears. 
Let my tears staunch the earth 's dry appetite; 
My sons' sweet blood will make it shame and blush. 

Exeunt [all but Ti/;u$ J. 
O earth, I will befriend thee more with rain 
That shall distil from these two ancient ruins 
Than youthful April shall with all his showers. 
In summer's drought 1'11 drop upon thee still; 
In winter with warm tears 1'11 melt the snow 
And keep eterna! springtime on thy face, 
So thou refuse to drink my dear sons' bioad. 

And let me say, that never wept before, 
My tears are now prevailing orators. 

(3.1.12-22, 25 f.) 

Mitt i den tårdrypande klagan gör Lucius entre med dragna vapen och 
påpekar det hopplösa i Titus situation: »The tribunes hear you not, no 
man is by, / And you recount your SOITOWS to a stone« (3.1.28 f). Ändå 
fortsätter Titus klaga: 

yet plead I must, 
{And boatless unto them. } 
Therefore I tell my SOITOWS to the stones, 



Who, though they cannot answer my c!istress, 
Yet in some sort they are better than the tribunes 
For that they will not intercept my tale. 
When I do weep, they hnmhly at my feet 
Receive my tears and seem to weep with me 

(3.1.35-42 ) 

Näste man att nalkas är Marcus, som med orden» Titus, prepare thy aged 
eyes to weep« (3.1.59) presenterar den lemlästade och våldtagna Lavinia. 
Titus tycker sig nu stå på en klippa omgiven av »a wilderness of sea« 
(3.1.95) som hotar att dränka honom. Marcus näsduk har redan dränkts 
av hans tårar och kan inte tjäna till att torka Titus kinder. När Lucius för-
söker torka Lavinias tårar är situationen densamma: »His napkin with his 
true tears all bewet / Can do no service on her sorrowful cheeks« (3.1.47 f). 
Aaron dyker nu upp och kräver Titus hand i pant för sönernas liv, får den, 
och lämnar Titus till tårdrypande böner: »H any power pities wretched 
tears, / To that I call« (3.1.209 f), säger Titus, och sänder sina suckar till 
himlen. Återigen kopplas tårar och hav samman när han utbrister »l am 
the sea« och han fortsätter med att likna Lavinia vid det gråtande himla-
valvet: 

She is the weeping welkin, I the earth. 
Then must my sea be moved with her sighs, 
Then must my earth with her continual tears 
Become a deluge overflowed and drowned 

(3.1.225-30 ) 

Först när Aaron kommer tillbaka med Titus söners avhuggna huvuden 
bestänrmer sig gruppen att hämnas istället för att sörja. Då har redan en 
stor del av scenen ägnats åt tårar och klagan, ibland sammaukopplat med 
böner, ibland med hav och översvämning, ofta med hopp om räddning 
och L ucius tårar har definierats som »true tears«. 

Utdraget från Saint Peters Complaint fick ovan tjäna som typexempel 
på den tårarnas poesi j ag anser fungerar som referenspunkt för Titus tår-
drypande klagan och hela aktens ymniga tårflöden. Möjligen kan Shake-
speare ha tagit direkta intryck av Southwells texter. Situationerna skiljer 
sig visserligen åt: medan den ångerfyllde Petrus vänder sig till Kristus, 
»Whome weeping winnes, repentant sorrow moves« (754) för att rädda sin 
egen själ, gråter Titus för att rädda sina söners liv. Likväl är likheten i ge-
staltningen av förtvivlan, tårarnas mängd, kopplingen mellan tårar, böner 
och hav, och det hopp om räddning som är förknippat med dem gemen-
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samt. Saint Peters Camplaint trycktes först I595, men fanns troligtvis till-
gänglig i manuskriptform tidigare (SouthweIl fängslades I592 och skrev 
sannolikt ingenting i fängelse). En av Southwells prosatexter som trycktes 
redan I59I var Marie Magdalens Funeral Teares och även den är intressant 
som möjlig referenspunkt för Titus klagan, och scenens fokus på tårar. 
Texten, som beskriver den gråtande Maria Magdalena vid Kristus tomma 
grav, uppmanar uttryckligen till tårar, eftersom deras makt är stor: 

But feare not Mary for thy teares will obtaine. They are too mighty 
oratours, to let any suite fall, [and] thongh they pleaded at the most 
rigorous bar, yet haue they so perswading a silence, and so conque-
ring a complaint, that by yeelding they ouercome, and by intreating 
they commaund. They tie the tongnes of all accusers, and saften the 
rigour of the seuerest Iudge. Yea they win the inuincible, and bind 
the omuipotent. When they seeme most pittiful, they haue greatest 
power, and being most forsaken they are most victorious. Repentant 
eies are the Cellers of Angels, and peuitent teares their sweetest wi-
nes, which the sauor of !ife perfumeth, the taste of grace sweetneth, 
and the purest colours of returuing innocency highly beautifieth. 
This dew of deuotion neuer falleth, but the suane of iustice draweth 
it vp, and vpo[ n] what face soeuer it droppeth, it maketh it amiable 
in Gods eie. F or this water hath thy heart beene long a limbecke, 
sometimes distilling it out of the weedes of thy owne oftences with 
the fire of true contritian .... Yea this onely water hath quenched 
Gods anger, qualified his iustice, recouered his mercy, merited his 
loue, purchased his pardon, [and] brought forth the spring of all thy 
fauors .... Till death damme up the springs, they shall neuer cease 
ruoning: and then shal thy soule be ferried in them to the harbour 
of !ife, that as by them it was first passed from sinne to grace, so in 
them it may be wasted from grace to glorie'4 

Frank Brownlow kallar apostrofen till Marias tårar »a prose hynm on 
tears as a sacrament of penitence, compassion, and mercy, able to remake 
the cosmos«.15 Här är situationen något mer lik den i pjäsens tredje akt, 
eftersom tårarnas makt att övertyga diskuteras, även om det fortfarande 
naturligtvis rör sig om tårar som uttrycker genuint känd ånger; och själen 
kommer att färdas på dem som på ett hav. Om »true contrition«, sann bot-
färdighet, likt alkemistens eld destillerat tårarna i hjärtats retort kommer 
de att vinna Guds kärlek och räddning. Det kan här noteras att Lucius 
tårar benänms »true tears« och att tårar, böner och hav sammankopplas i 
Shakespeares pjäs. 

I ett annat stycke av texten uttrycker Maria en önskan att fler ska gråta 



tillsammans med henne. Hennes sorgsenhet över att vara den enda gråter-
skan vid graven tycks nännast hopplös. På ett liknande sätt såg vi att 
Lucius noterade det hopplösa i Titus situation. Titus såg hur stenarna på 
marken tycktes gråta med honom, och Maria vänder sig även hon till gra-
vens stenar och ber dem gråta med henne: »Sorrow with me at the least 
thou O tombe, and thawe into teares you hardest stones« (2Iv-22r).16 Ma-
ria tror också, likt Titus, att stenarna hon tilltalar svarar henne, när hon 
hör ekot av sin egen klagan (27"-28r). 

Det finns alltså tre huvudsakliga likheter mellan Titus och Maria, och 
mellan Titus och Petrus: mängden tårar, tron på tårars övertalande kraft, 
och detaljer vad gäller bilder och fraser. Det är möjlighet att Shakespeare 
tagit intryck av Southwells texter, och som allmän litterär och historisk 
kontext till gråtandet i tredje akten är den motreformatoriska tåredikt-
ningen inte osannolik. Även om det finns goda skäl för Titus och hans 
fränder att beklaga sig är tårarna helt enkelt många och för konsekvent 
använda för att vara betydelselösa. 

Även Titus bildspråk för emellanåt tankarna till motreformationens 
barocka estetik. I Shakespeares pjäser finns få scenanvisningar, men en 
av de mer uppseendeväckande beskriver öppningen av andra aktens tred-
je scen: »Enter the Empress' Sons with LAVINIA, her hands cut off and 
her tongue cut out, and ravished« (2.3 s.d.). Titus bror Marcus träffar på 
den våldtagna och lemlästade Lavinia irrande i skogarna, och när han 
beskriver henne och sin reaktion på synen i en lång monolog avtar det hit-
tills högt uppskruvade tempot. Pjäsens antagligen starkaste scen utgör på 
så sätt samtidigt en paus i handlingen. I monologens första halva återfinns 
ett bildspråk som för tankarna till det barocka: 

If I do dream, would all my wealth would wake me; 
If I do wake, some planet strike me down 
That I may slumber an eterna! sleep. 
Speak, gentle niece, what stern ungentIe hands 
Rath lopped and hewed and made thy body bare 
Of her two branches, those sweet ornaments 
Whose circling shadows kings have sought to sleep in 
And might not gain so great a happiness 
As half thy love. Why dost not speak to me? 
Alas, a crimson river of warm bIood, 
Like to a bubbling fountain stirred with wind, 
Doth rise and fall between thy rosed lips, 
Coming and going with thy honey breath. 
But sure some Tereus hath deflowered thee 
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And, lest thou shouldst detect him, cut thy tongue. 
Ah, now thou tum'st away thy face for shame, 
And notwithstancling all this loss of blood, 
As from a conduit with three issuing spouts, 
Yet do thy cheeks look red as Titan's face, 
Blushing to be encountered with a cloud. 

(2.3.13-32) 

Scenen kan ses som något aven reflektion över hela pj äsens kaotiska 
situation, med Lavinia som en representant för det destruktiva hämnd-
förloppets lemlästande och dödande. Bildspråket är starkt och stiliserat, 
ordvalet makabert i beskrivningen av den stympade Lavinia. Resultatet 
är chockerande, men förtingligandet av Lavinia fungerar också distan-
serande. Det är som om Marcus värjer sig mot synen samtidigt som han 
måste beskriva den för att förstå. 

D. 1. Palmer har i en artikel jämfört Marcus försök att ge uttryck för 
det ofattbara med Richard Crashaws barocka sensibilitetY Och de bisar-
ra bilderna av kapade grenar, en buhblande fontän och en trasig rörled-
ning har just den bildmässighet och oväntade konkretion som utmärker 
det barocka. Möjliga referenser till martyrskap förstärker den katolska 
referenssfären: Maurice Charney ser en likhet mellan Lavinias blod och 
martyrerna i John Foxes Actes and Monuments (1559, på engelska 1563), 
medan Klause visar att kopplingen till martyrskap stöds av likheter med 
ett stycke ur Southwells prosatextAnEpistle o/Com/ort (1587/88). Klause 
pekar på flera likheter mellan Shakespeares text och stycket hos South-
weIl som handlar om martyrskapets ära, men mest slående är liknelserna 
vid toppade eller avhuggna träd och rör- eller vatteuledningar. »The lop-
pinge time has come«, säger SouthweIl om möjliga framtida martyrer och 
beskriver dessa som grenar toppade och huggna ( »lopped«, »hewed«) från 
den katolska kyrkans träd. Även SouthweIl använder en rörledning för 
att beskriva blodflödet: martyrernas »veynes are conduits, out of which 
[God] meaneth to drive the streames«.'8 

Marcus fortsätter att förtingliga Lavinia på ett emblematiskt sätt även i 
den följande aktens tårdrypande första scen när han berättar hur hennes 
tunga, »that delightful engine of her thoughts«, slitits från hennes mun, 
»that pretty hollow cage / Where, like a sweet melodious bird, it sung / 
Sweet varied notes, enchanting every ear« (3.1.83-87). När man samtidigt 
föreställer sig Lavinias uppeuharelse blir krocken mellan ord och bild 
slående. I en tidigare scen har vi hört den döde Bassianus kropp beskrivas 
med en bild av liknande emblematiskt slag. Aaron har lurat med sig Titus 



söner till den grop där Bassianus ligger mördad för att misstänkliggöra 
dem för mordet. Quintus har trillat ner i gropen och rapporterar till sin 
bror vad han ser: 

Lord Bassianus lies berayed in blood 
All on a heap, like to a slaughtered lamb, 
In this detested, dark, blood-drinking pit. 

Upon his bloody finger he doth wear 
A precious ring that lightens all this hole, 
Which like a taper in some monument 
Doth shine upon the dead man's earthy cheeks 
And shows the ragged entrails of this pit. 

(2.2.222-24, 226-30) 

Quintus beskrivning av den döde som ett slaktat lamm i en håla som tycks 
levande är stark och emblematisk i sin bildmässighet. Referenser till grav-
ljus och gravkammare klingade vid denna tid mer katolskt än protestant-
iskt. Michael Hattaway beskriver situationen som »an unfixure of imagi-
native realism ... and baroque formality in which the perceived reality is 
turned into something akin to a sculptnred fnnarary icon". 19 

Tredje akten förenar den emblematiska och den tårdrypande stilen i en 
kort andra scen som inkluderades först ifolioutgåvan r623, och alltså inte 
fanns med i de versioner som trycktes r594, r600 och r6n. Titus, som själv 
slår sig för bröstet med sin enda kvarvarande hand, vänder sig här till den 
stympade Lavinia: 

Thou map of woe, that thus dost talk in signs, 
When thy poor heart beats with outrageous beating, 
Thou canst not strike it thus to make it still. 
Wound it with sighing, girl, kil! it with groans, 
Or get some little knife between thy teeth 
And just against thy heart make thou ahole, 
That all the tears that thy poor eyes let fall 
May run into that sink and, soaking in, 
Drown the lamenting fool in sea-salt tears. 

(3·2.r2-20) 

Istället råder han henne att sarga sitt hjärta med suckar och stönande, 
eller göra ett hål i bröstet där tårarna kan rinna in och dränka hjärtat. 
Bilden är målande, med ett personifierat hjärta beskrivet som en liten 
varelse, en »lamenting fool«, i Lavinias bröst. Här har vi alltså ett tyd-
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ligt exempel på tårdrypande emblematik av det bildliga slag som är så 
typiskt för det katolskt barocka uttrycket. Exemplet förenar de två slags 
barocka inslag jag berört ovan: tårdrypande klagan och emblematiskt 
bildspråk. 

:'-lär vi diskuterar en text och dess referensvärld kan vi naturligtvis inte 
bortse från genreförväntningar och andra konventioner och influenser. I 
en hämndtragedi förväntar vi oss blod och ond bråd död. Senecas dramer 
utgör en klassisk källa till sådant, och Shakespeares samtida Thomas K yd 
och Christopher Marlowe hade nyligen rönt framgångar med The Spanish 
Tragedy (1592) och TheJew o/Malta (c. 1592), två inflytelserika och blod-
drypande pj äser. Trots detta kan en del av det estetiska uttrycket i Titus 
spåras till den motreformatoriska barocken. I de ovan diskuterade exemp-
len från pjäsen är tematiken och estetiken barocka på samma sätt som 
Southwells poesi och prosa, och det är möjligt att Shakespeare influerats 
direkt av honom. Sedd på detta sätt blir pjäsen en kommentar till sam-
tidens religionsproblematik, och texten är faktiskt tillräckligt systematisk 
för att tilllåta en närmast allegorisk läsning av religionsstridigheterna i 
150o-talets England, där både protestanters och katolikers destruktiva 
hållning och handlingar porträtteras och kritiseras. En sådan historisk 
läsning av Titus Andronicus förklarar mycket i en extremt våldsam och 
ganska udda pjäs och får den att framstå som något mindre bisarr än vid 
ett första ögonkast. Den är en text av sin tid, och förstås alltså kanske bäst 
som ett skruvat och kritiskt porträtt av den tiden. Men hur får denna in-
sikt oss att se på moderna uppsättningar av Titus Andronicus? 

Två moderna tolkningar:)ulie Taymor och momentteater 
Trots att den länge ansetts dålig eller osmaklig har Titus Andronicus 
spelats med framgång under det sena 190o-talet: Peter Brooks uppsättning 
från 1971, med Laurence Olivier och Vivien Leigh som Titus och Lavinia, 
och Deboralr Warners uppsättning från slutet av 198o-talet är kanske de 
mest kända. Nyligen hade vi möjlighet att se både en fihn och en svensk 
produktion. 

Julie Taymors fihn Titus från 1999 bevarar ovanligt mycket av original-
texten, men fokus ligger på det bildmässiga. Produktionen är stiliserad 
och genomdesignad: en begränsad färgskala i kombination med scenlika 
ytor och utrymmen ger ett teatralt intryck. Man skulle kunna hävda att 
Taymor i det tablåartade, emblematiska ligger i linje med pjäsens barocka 
uttryck, och ändå är skillnaderna i resultatet stora. 



Miljön är en blandning av ett antikt Rom i ruiner, 30-talets fascistis-
ka Italien och en sorts gotisk nutid. Kostymerna lånar drag från samma 
tider och färgerna i kostym och dekor är begränsade till svart, vitt, rött 
och metalliska färger, med undantag för skogs scenerna. Bilderna är hela 
tiden mycket påtagliga som just bilder, vare sig de beskriver ett dekadent 
överlastat palats eller en tom vägkorsning. Bildmässigheten fungerar bra 
när bilderna kommenterar eller förstärker text och handling, som i första 
aktens Colosseumscen där soldaternas robotlika koreografi utgör en fond 
till Titus trimnfatoriska hemkomst, eller i den MTV-klippta scenen då La-
vinia frenetiskt skriver nanmen på våldtäktsmärmen i sanden till ackom-
panjemang av rockmusik med inklippta stiliserade bilder från våldtäk-
ten. Oftast är resultatet mindre lyckat. Med undantag för de scener som 
utspelas i skogen, är bilderna antingen för övertydligt förklarande, eller 
förvirrande och helt enkelt i vägen för ord och handling. 

Taymor har inspirerats till sitt visuella berättande av Shakespeares 
bildspråk. Filmens spänning mellan realism och surrealism ska, som hon 
säger, spegla Shakespeares blandning av »very direct, simple and visceral 
actions with immense poetic verbal imagery«, och Taymor ansåg det vik-
tigt att översätta de språkliga bilderna till visuella.'o Detta genomförs inte 
minst i vad Taymor kallar» Penny Arcade Nightmares«, de korta sekvens-
er av bildcollage som dyker upp med jänma mellanrum tänkta att spegla 
karaktärernas inre tankar och kaos. John Wrathall beskriver dem som det 
tydligaste uttrycket för Taymors eklektiska strategi, och han fortsätter: 
»It is as if, in her effort to put the playacross as powerfully as possible, 
she grabs whatever comes at hand - an unfettered, scattershot approach 
which is justified, in her view, by the source play's gamut of styles, from 
tragedy to outrageous black comedy and surrealism«." Uttryckt något 
mindre diplomatiskt skulle man kmma säga att Taymor i Shakespeares 
ibland överraskande men alltid motiverade bilder finner en ursäkt att as-
sociera fritt. Intressant nog klipper Taymor bort flera av Shakespeares 
egna bilder, till förtnån för sina egna. Marcus tal till Lavinia, delvis citerat 
ovan, är till exempel hårt nedskuret och istället får vi se den lidande La-
vinia placerad på en piedestalliknande stubbe i underklänning i en bild-
sekvens som återkommer med viss variation. Regissören associerar själv 
bilden till Marilyn Monroe med uppblåsande kjol, stympade statyer som 
Venus från Milo, och Degas ballerinor. Det är ganska svårt att lista ut 
vilket budskap hon menar att detta ska sända till publiken." Ett generellt 
problem med filmen är också att intentionen bakom delarna såväl som 
helheten inte tycks helt klar. Pjäsen talar direkt till vår tid, anser Taymor, 
en tid som ständigt matas med sex och våld i nyheter och som underhåll-
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ning. Den har här en roll att fylla, eftersom den pekar på »the undeni-
able poetry of human tragedy«, samtidigt som Shakespeare har skapat en 
»condemning dissertation on this addiction [to violence l and basic nature 
of mankind«.23 Våldet är en del av vår natur; det är förkastligt; det är 
samtidigt vackert - detta är Taymors läsning av pjäsen och det är möjligen 
också vad fihnen förmedlar.24 Tyngdpunkten hanmar dock på det vackra 
i och med bildernas påtaglighet, skönhet och inte alltid meningsfulla as: 
sociationsrikedom. 

Mot bakgrund av diskussionen kring barocka uttryck i Shakespeares 
pjäs kan man alltså hävda att något av den barocka estetiken bibehålls 
i Taymors fihn. Berättandet är starkt bildmässigt på ett stiliserat, emhle-
matiskt vis, och i ett par korta sekvenser klart barockt med eld, änglar 
och avkapade lemmar. Men resultatet är frustrerande. Det blir yta för 
ytans skull eftersom så många associationer drar åt olika håll och efter-
som ytan är så estetiskt tillrättalagd. Vad jag hävdat är ett barockt uttryck 
hos Shakespeare utgör en del aven större kontext: det förmedlar något 
mer än yta genom att skriva in pjäsen i en viss tid, en viss stil. Budskapet 
hos Taymor, så vitt vi kan enas om ett, blir allmängiltigt ytligt; maktbegär 
och hänmd utgör grunden till krigets destruktivitet och liksom vår fasci-
nation för våld tycks dessa krafter ofrånkomliga. Slutligen är tolkningen 
helt humorbefriad. 

I moment:teaters uppsättning av Titus Andronicus 2002 i regi av An-
dreas Boonstra spelar däremot humorn en framträdande roll. I denna upp-
sättning drivs det med allt från en mängd samtidsföreteelser till teater-
konventioner och publikens förväntningar på en Shakespearepjäs på ett 
respektlöst, underhållande och ibland mycket effektivt vis. Kritikernas 
reaktioner var synnerligen blandade: Svenska Dagbladets Ola Johansson 
fann det hela »snyggt och medvetet«, medan Dagens Nyheters Ingegärd 
Waaranperä såg »varken politik eller teater« i vad hon kallade en »fånigt 
förvrängd« och »slarvigt repeterad« historia." Man kan tycka vad man 
vill om den hårt kortade texten och den ojänma översättningen, och huru-
vida det ibland ofokuserade spelet berodde på dålig repetition eller en 
icke-naturalistisk intention kan vara svårt att avgöra. Klart är att upp-
sättningen var politisk och konsekvent så. 

Handlingen utspelas här och nu. Kostymen är samtida med hårfärg och 
peruker som markör av grupptillhörighet (istället för goter och romare har 
vi »svartperuker« och »vitperuker«) 26 Aarons »shejkdress« utgörs aven 
palestinasjal. Scenbilden bidrar med varumärken som »Bassianus Klein«, 
»Bossus«, »Marcus Polo«. Metareferenser i form av DN-recensionen samt 
ett bud med paket till moment skärper platsens bestämning ytterligare. 



Detta skiljer sig radikalt från Taymors överallt och ingenstans. 
I denna vår omedelbara samtid ntspelar sig alltså det blodiga hämnd-

dramat, och det fungerar som en skarp kritik av diverse samtidsföreteel-
ser, främst den nyliberalistiska hyllningen av kapitalismen: »den enda vä-
gens politik« nämns på scenen. Även om en etnisk konflikt antyds genom 
de olika hårfärgerna, hamnar fokus på oengagemangets destmktivitet. 
Marcus alltjämt Taube-tolkande vissångare är en främmande fågel i denna 
värld som fått en trött resignerad Titus att överge sina tidigare ideal. Det är 
de ungas värld, och pjäsens yngre generation, alla i olika grad egotrippade, 
naiva, eller dumma, har anammat kommersialismens och individualismens 
ideal. De självcentrerade Satuminus och Bassianus och Lavinias bimbolika 
pop-prinsessa åtrår alla kändisskapet och för Tamoras söner Chiron och 
Demetrius definierar pyramidformade lampor (»pyramid lights« l höjden 
av framgång. Titus överlevande söner är klonade. Förutom hos Marcus 
finns en viss integritet hos Aaron, som faktiskt lyckas fly med sin nyfödde 
son, och hos Tamora, vars styrka och hårdhet vinner sympatier. Å andra 
sidan undergrävs denna integritet av den bisarra Pulp Fiction-inspirerade 
dans och den skur av amerikanska svordomar (»fuck«, »shit« l som in-
ramar deras kärleksmöte. Populärkulturen får sig fler slängar av sleven. 
Det drivs med stenhårda machoideal i replikskiftet mellan den landsför-
visade Lucius och Titus, båda frenetiskt rökande: »- Kan du ta hand om 
lill-Lucius medan jag är borta? - Det vet du«. Och Titus med familj firar 
jul framför TVn, som visar sten-sax-påse för de lemlästade åskådarna. 
Allt knyts samman i sista akten. Under slutuppgörelsens middag äter man 
pizza och dödar varandra med en biff (minns veganernas slagord »kött är 
mord« l, och det bisarra tilltaget understryker det besinningslösa i dödan-
det. Marcus håller ett kort tal om försoning, men hämndidealet segrar när 
Lucius svarstal- han har utnämnts till kejsare - snart övergår i ett av talen 
George W Bush höll efter II september-attacken. Här tas perukerna av och 
det desillusionerade budskapet riktas direkt till oss, den samtida publiken. 
I Shakespeares text är hoppet om en möjlig försoning starkare, men där 
finns också en stor tveksamhet: pjäsen slutar med tvivelaktiga begravnings-
riter, det som först startade våldsspiralen. Till skillnad från Taymor tar 
alltså Boonstra och moment fasta på denna osäkerhet och underblåser den 
ytterligare. Och i likhet med Shakespeare hittar moments uppsättning en 
förklaring till våldets djävulskap i sin samtid: medan Shakespeare place-
rar sin pjäs i efter-reformationens religionsstridigheter pekar moment på 
nyliberalismens, kapitalismens och individualismens destmktivitet. 

Uppsättningen använder sig även av musik, och till viss del rekvisita, på 
ett sätt som får en liknande effekt som Shakespeares barocka bildspråk. 
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J ag noterade ovan hur ett sådant bildspråk med starkt kontrasterande 
nivåer mellan bild och innehåll hos Shakespeare används för att beskriva 
och förmedla det ofattbara samtidigt som det som distanserande grepp är 
ett sätt att hantera detta. Hos moment uppstår en liknande chockeffekt 
när musiken krockar med det som sker på scenen. Marcus inledande 
».i\nglamark" och Lavinias hälsniugssång till Titus, »Kärleken Kommer", 
kontrasterar starkt mot det samhälle och de ideal vi ser porträtteras, men 
tydligast blir krocken i scenen där våldtäkten på Lavinia planeras. Till 
ackompanjemang av »Do, re, mi« från Sound of Music visar Aaron med 
rörelser hur Chiron och Demetrius ska gå till väga, och de unga männen 
härmar rörelserna (slag och samlagsrörelser). Resultatet är en totalt mot-
bjudande krock mellan å ena sidan den glatt naiva sången och de bilder 
av sånglektion vi associerar den med, och å andra sidan den »kunskap« 
de grova rörelserna på scenen förmedlar. Samtidigt fungerar den som 
förstärkniug av just det naiva i ynglingarnas karaktärer som de framställs 
här. Slutligen blir det hela så effektivt eftersom scenen är humoristisk; 
men humorn är oroande och skrattet halvt ofrivilligt. Här åstadkoms 
alltså något som Taymor hävdar intresserar henne, men som hon miss-
lyckas kommunicera med sina vackra bilder: att porträttera vår fascina-
tian för våld som underhållniug på ett sätt som får oss att ifrågasätta den. 
Rörelserna upprepas senare i Lavinias charad, när hon med gester berät-
tar om våldtäkten för sin familj i en scen som Maria Edström speciellt 
berömde i Sveriges Radios Kulturnytt. 27 Musiktemat återkommer när Ti-
tus dödar Chiron och Demetrius. Vad gäller rekvisitan som används för 
att illustrera de blodiga aspekterna av dramat fungerar även den effektivt. 
Den redan nämnda biffen, en plastkasse med den offrade Alarbus »tappra 
inälvor«, och sinnrikt använda baconskivor för att illustrerar stympade 
armar ger återigen stor chockeffekt med små medel. Det vardagliga och i 
situationen oväntade (plastkasse, bacon, biff) krockar starkt med det ex-
trema våldet. Jämför Shakespeares trasiga vattenledniug som liknelse för 
Lavinias stympade kropp. 

Man kan alltså hävda att även moments uppsättniug av Titus An-
dronicus använder sig av barocka effekter i en del av sina scener. Men 
framför allt är det en uppsättniug som på ett konsekvent sätt placerar 
Shakespeares pjäs i vår tid och får den att fungera som en svidande kri-
tik av den tiden. Istället för religionsmotsättniugar och deras destruktivi-
tet kritiseras nyliberalism, kapitalism, individualism, kommersialisering, 
populärkultur, rasism och oengagemang som det som begränsar, förstör 
och förgör människorna, deras relationer och värde. En specifik referens-
värld byts mot en annan och pjäsen blir därmed relevant här och nu. 



Avslutning 
Robert Southwells poesi och prosa är ett exempel på tidig engelsk barock 
diktning, som omsätter motreformationens stilideal i poetisk praktik. 
Ovan har jag hävdat att Shakespeares Titus Andronicus influerats av 
SouthweIl och det barocka uttrycket, och kort diskuterat effekten av det-
ta. Genom en medvetenhet om hur barock estetik fungerade i sin samtid 
kan vi förstå denna pjäs på ett nytt sätt och utifrån denna förståelse kan 
vi sedan bedöma moderna tolkningar. Taymors pseudo-barocka estetik 
har inte idag sådana konnotationer som det barocka uttrycket hade i Eng-
land för 400 år sedan och fungerar inte heller klargörande. Resultatet blir 
»vacker« Shakespeare, men svårbegriplig. Däremot att som Boonstra helt 
byta referenssfär, med bibehållna »barocka« chockeffekter, är i detta fall 
ett betydligt mer effektivt sätt att kommunicera något bortom ytan. Och 
just genom sitt budskap ligger Boonstras Titus Andronicus i mina ögon 
betydligt närmare Shakespeares. 
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