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I8 Kultursociologis/eot text-er

en livsstil, at inte begriplig om den betraktas isolerad, utan far mening
tack vare att den férhfiiller Sig till och skiljer sig frin andra positioner
eller andra livsstilar; den smak som utmarker en viss grupp at alltid
ocksa avsmak for andras smak. Men for Bourdieu har strukturerna
ingen sjalvst'andig existens, De finns dir for att manniskor som fatt sin
habitus formad under bestamda sociala betingelser genom sina prakti—
ker standigt aterskapar sttukturerna.

Darfor kan Bourdieu, nar han vill konstruera det sociala rume
met, dvs den struktur som formas av samh'alllsklassema, klassfraktio—
nerna och yrkesgrupperna, inte noja sig med att sortera upp individer—
na p5 olika klasserx‘eller socialgrupper, utan maste standigt aterfora
analysen till skillnader mellan mannlskor av kott och blodn Han fin-
ner att den dominerande hlassen ar uppdelad pa tva stora fraktioner:
den ena (den ”dominetande”) bygger sin stallning pa narhet till den
ekonomiska maktens falt, den andta (den ”dominerade”) bygger sin
stallning framst pa tillgang till kulturellt kapital (utbildningsnivéi at
den viktigaste indlkatorn pa innehav av kulturellt kapital). Det a»
denna polaritet inom den dominerande klassen som got att diagram—
met over det sociala rummet set ut som det got. Vi far tanka oss det
ekonomiska kapitalets pol langst upp till hoger (dar stOrféretagare
placerats) och det kulturella kapitalets pol langst upp till vanstet
(universitetsprofessorernas position). Schemats horisontella axel an—
ger fordelningen mellan kulturellt och ekonomiskt kapital och den
vertlkala anger summan av kulturellt och ekonomiskt kapital.

Det andra och avslutande utdraget ur kapitlet om ”Habitus och
livsstilamas rum” kan lasas som en sammanfattning av stora delar av
Lit distinction. Nat Bourdieu skiljer mellan ”nodvandighetens smak”,
”den goda kulturella viljan” och ”kanslan for distinktionen” bor
lasaten veta att tre av bokens kapitelrubriker lyder 5:31, och att dessa
kapitel handlar om de folkliga klassernas, medelklassernas respektive
den dominerande klassens smah.

DB. M.P.

Na: vi diskuterar nivaerna for vad som
duger som beskrivning och forklaring
uppstar omedelbart {rigor 0m hallbar—
heten hos de data utifrin vilka fram-
gangen skall bedémas (. . ..) Man kan tlll
exempel (. ..) {raga hut vi kan fastsla att
tva meningar som ”John’s eagerness to
please...” och ”John’s easiness to
please...” at meningar av olika typ, eller
att den forra till skillnad fran den senare
at valformulerad, och sa vidare. Det
firms inget riktigt tillfredsstallande svar
pa denna fraga; den hat sortens data a»
helt enkelt det som konstituerar amnet
for lingvistisk teori. Om vi asidosatter
sadana data sker det till priset av att Vi
fordarvar amnet.

Noam Chomsky: Current
Issues in Linguistic Theory

Originalets tltel: ”Le sens de l’honneur”, Esqaisse d’ime tbéorie de,
la pmtique, précédé de trois études d’etbnologie leabyle. Geneve:
Librairie Droz 1972, pp 13—44, 60—64.
Oversattning: Donald Broady och Mikael Palme
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en livsstil, är inte begriplig om den betraktas isolerad, utan får mening
tack vare att den förhåller sig till och skiljer sig från andra positioner
eller andra livsstilar; den smak som utmärker en viss grupp är alltid
också avsmak för andras smak. Men för Bourdieu har strukturerna
ingen självständig existens. De finns där för att människor som fått sin
habitus formad under bestämda sociala betingelser genom sina prakti-
ker ständigt återskapar strukturerna.

Därför kan Bourdieu, när han vill konstruera det sociala rum~
met, dvs den struktur som formas av samhällsklasserna, klassfraktio-
nerna och yrkesgrupperna, inte nöja sig med att sortera upp individer-
na på olika klasser>eller socialgrupper, utan måste ständigt återföra
analysen till skillnader mellan människor av kött och blod. Han fin-
ner att den dominerande klassen är uppdelad på två stora fraktioner:
den ena (den ”dominerande”) bygger sin ställning på närhet till den
ekonomiska maktens fält, den andra (den ”dominerade”) bygger sin
ställning främst på tillgång till kulturellt kapital (utbildningsnivå är
den viktigaste indikatorn på innehav av kulturellt kapital). Det är
denna polaritet inom den dominerande klassen som gör att diagram-
met över det sociala rummet ser ut som det gör. Vi får tänka oss det
ekonomiska kapitalets pol längst upp till höger (där storföretagare
placerats) och det kulturella kapitalets pol längst upp till vänster
(universitetsprofessorernas position). Schemats horisontella axel an-
ger fördelningen mellan kulturellt och ekonomiskt kapital och den
vertikala anger summan av kulturellt och ekonomiskt kapital.

Det andra och avslutande utdraget ur kapitlet om ”Habitus och
livsstilarnas rum” kan läsas som en sammanfattning av stora delar av
.La distirzctíorz. När Bourdieu skiljer mellan ”nödvändighetens smak”,
”den goda kulturella viljan” och ”känslan för distinktionen” bör
läsaren veta att tre av bokens kapitelrubriker lyder så, och att dessa
kapitel handlar om de folkliga klassernas, medelklassernas respektive
den dominerande klassens smak.

Dß.. M.P.

När vi diskuterar nivåerna för vad som
duger som beskrivning och förklaring
uppstår omedelbart frågor om hållbar-
heten hos de data utifrån vilka fram-
gången skall bedömas (. . ..) Man kan till
exempel (. ..) fråga hur vi kan fastslå att
två meningar som ”johms eagerness to
please. ..” och ”John's easiness to
please. . . ” är meningar av olika typ, eller
att den förra till skillnad från den senare
är välformulerad, och så vidare. Det
finns inget riktigt tillfredsställande svar
på denna fråga; den här sortens data är
helt enkelt det som konstituerar ämnet
för lingvistisk teori. Om vi åsidosätter
sådana data sker det till priset av att vi
fördärvar ämnet.

Noam Chomsky: Current
Issues in Linguistíc Theory

Originalets titel: ”Le sens de l”honneur”, .Esqmsse düme theorie de>
la pratique, précédé de troz's études fetbnologie kabyle. Genève:
Librairie Droz 1972, pp 13-44, 60-64.
Översättning: Donald Broady och Mikael Palme
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hade alltid atit Sig matt Han hade latit andra arbeta at Sig och

kommit honom till del, som om han halt en herremans rattigheter.
Trots att hans stallning f6rs'amrats betydligt trodde han att allt var
honom tillatet. Han trodde Sig ha ratt att krava allt, att ge Sig Sjalv
ratten att ta till orda, att f6rolampa och till och med 31a dem som stod
honom emot. Utan tvekan var det darf6r man h6ll honomjf6r att vara
en nmabbnl. En nmnhbnl ar den skaml6se och fracke person vilken
6verskrider de granser f6r det passande som garanterar goda relatio—
ner, det er han som tillvaller Sig godtycklig makt och begar handlingar
80111 at of6renliga med vad levnadskonsten in», Man undviker dessa
imnbbnl (plural av nmnbbnl) f6r att man inte tycker om att tvista med
dem, f6r att de at skyddade av skammen, och {61‘ att den sorn Satter Sig
till motvarn i alla handelser kommer att bli offer, aven orn han skulle
ha ratt.

Var man, N., Skulle reparera en mur i sin'tradgard. Hans granne .
hade en st6djemur. Den river han ner och forslar hem stenarna till Sig.
Den har gangen at det ingen svagare som utsatts f6r hans sjalvsvaldiga
handlande. ”Offret” hade medel, och rikliga sadana, att f6rsvara Sig.
Det var en ung och stark man som raknade manga hr6der och frander
och sorn tillh6rde en talrik och maktig slakt. Om han inte antog
utmaningen, sa berodde det uppenbarligen inte pa radsla. Enligt den
offentliga meningen var f6ljaktligen den orattmatiga handlingen ingen
verklig utmaning, inget angrepp p5. hedern. Tvartom, offret och den
allmanna meningen latsades ignorera den, eftersom det ar orimligt att
hamna i gral med en nmnbbnl. ”Ga ur vagen f6r en nrnn/rlml”, hrukar
man saga.

H111” som helst s6kte ofh‘et upp den skyldiges bror, som gav den
klagande ratt men undrade vilka medel som StOd till buds {61" att fa
denna nmnhlanl att ta reson. Han lat Sin bes6kare f6rsta att denne gjort
fel sorn inte pa stallet svarat med samma vald och tillade: ”Vern tror

1. En f6rsta version av denna text publicerades under titeln ”The Sentiment
of Honour in Kabyle Society” i]. Peristany (utg) :' Hononr and Shame. The
Values ofMediterranean Society. Chicago: The University of Chicago Press;
London: Wiedenfeld and Nicolson 1966.

l det basta av vad andra hade pa sina falt och1 sina hus hade‘
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den oduglingen att han ax?” Di andrade bes6karen pl6tsligt attityd
och fragade uppr6rt: ”Ah, Si M., vem tar du mig f6r? Tror du att jag
skulle ga med pa att gréila med N. f6r nagra stenars skull? jag har
kommit till dig f6r att jag vet att du ar en klok man som jag kan tala
med, f6r att du Skulle f6rsta mig, inte £61 att be att man ska ersatta mig
f6r stenarna (och hai- SVOI‘ han gang pa gang vid alla helgon att han
aldrig skulle acceptera nagon Skadeersattning). Ty det som Si N. gjort,
det maste man vara nmnbbnl f6r att g6ra och jag, jag tanker inte dra
Skam 6ver mig (ndbbnbndlng/o rnlpiwz) tillsammans med en nmnklanl.
jag vill bara saga dig, att det inte a1" pa Si satt man bygger ett rattskal—

2. Om den kabyliska vokabul'aren i samband med hedern, se p 61.. Ba/odel ar
att kasta skam 6ver nagon, ta heder av honom, fullstandigt dominera honom,
i grund besegra honom, g6ra honom l6jlig, kort sagt att fullfolja sin seger
6ver alla rimliga granser. Babdel ar mer eller mindre klandervart beroende pa
vein som ar motstandare och framf6r allt beroende pa vad som f6rebras
honom. Man Sager inte 0111 en amnhbnl att ”jag ar radd att han f6rl6jligar
mig’’,(lml1del som ar ett verb), utan ”jag tanker1nte g6ra mig (min Sj'al, mig
sjalv) l6jlig tillsammans med honom”. Claemmet/a har praktiskt taget samma
inneb6rd och anvands pa samma satt (icbemmetk iman~is: han vanhedrar Sig
sjiilv).

[Oversattamas anmarkning: Vi har valt f6ljande satt att 6versatta
Bourdieus franska termer f6r heder och beslaktade begrepp: affront:
”skymf”; nmonr-propre: ”sjéilvkansla”; ntteinte, agression: ”angrepp”;
biensénnc‘e: ”anstandighet”; consideration: ”aktning”; défl: ”utmaning”;
dignité: ”vardighet” ; gloire: ”Zara” ; gloriole: ”fif'a'nglig ara” ; bonnenr, bomme
d’lfionnenr, honorable, désbonnenr, clés/oonorer, désbonornnt etc: ”heder”,
”man av heder”, ”hedersam, vanheder” ”vanhedra, vanhedrande” etc;
le sens de l’laonnenr. ”hederskansla”, sentiment de l’lionnenr: ”kansla f6r
hedern” ; point d’lronnenr: ”hederssak”, ibland med omskrivningar, ”det som

)3 J) l) 9)

at hederssak” (point al’laonnenr anvands i texten ofta i betydelsen hederskans«
la, sens de l’bonnenr, nif, men vi har f6r att bevara Bourdieus alla distinktio—
ner valt den nigot otympliga 6versattningen ”hederssak”); honorabilité:
”gott namn”; konte, laontenx, fnire laonte d. ”,skam” ”skamlig”, ”skamma
ut”, ”dra skam 6ver”,mdigne. ”ovardig”;.infamie, infnmant: ”areléshet”,
”dra vanara 6ver” ; injure: ”smadelse”; mépris, mépriser: ”f6rakt”, ”f6rak—
ta”; mérité. ”f6rtjanst”; noble, noblesse: ”adel”; offense: ”f6rolampning”;
outrage (som inte beh6ver vara avsiktlig och medveten): ”krankning” ; presti-
ge: ”prestige’:; pndenr: ”'alrbarhet”, ”hlygsel”; renorn: ”renommé”; répntn—
tron, repute: ”anseende”, ”ansedd”; respect, respectable, respectabilité: ”re-
spekt”, ”respektabel”, ”respektahilitet”; riposte: ”motst6t”; oertn: ”dygd”;
violer: ”kranka”, ”bryta mot”.]
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hade alltid ätit sig mätt. Han hade låtit andra arbeta åt sig och

kommit honom till del, som om han haft en herremans rättigheter.
Trots att hans ställning försämrats betydligt trodde han att allt var
honom tillåtet. Han trodde sig ha rätt att kräva allt, att ge sig själv
rätten att ta till orda, att förolämpa och till och med slå dem som stod
honom emot. Utan tvekan var det därför man höll honomßför att vara
en tmmbbul. En nmnhbul är den skamlöse och fräcke person vilken
överskrider de gränser för det passande som garanterar goda relatio-
ner, det är han som tillväller sig godtycklig makt och begår handlingar
som är oförenliga med vad levnadskonsten lär. Man undviker dessa
imnbbttl (plural av nmnhbnl) för att man inte tycker om att tvista med
dem, för att de är skyddade av skammen, och för att den som sätter sig
till motvärn i alla händelser kommer att bli offer, även om han skulle
ha rätt.

Vår man, N., skulle reparera en mur i sin'trädgård. Hans granne I
hade en stödjemur. Den river han ner och forslar hem stenarna till sig.
Den här gången är det ingen svagare som utsätts för hans självsvåldiga
handlande. ”Offret” hade medel, och rikliga sådana, att försvara sig.
Det Var en ung och stark man som räknade många bröder och fränder
och som tillhörde en talrik och mäktig släkt. Om han inte antog
utmaningen, så berodde det uppenbarligen inte på rädsla. Enligt den
offentliga meningen var följaktligen den orättmätiga handlingen ingen
Verklig utmaning, inget angrepp på hedern. Tvärtom, offret och den
allmänna meningen låtsades ignorera den, eftersom det är orimligt att
hamna i gräl med en nmahbul. ”Gå ur vägen för en amnhbnl”, brukar
man säga.

Hur som helst sökte offret upp den skyldiges bror, som gav den
klagande rätt men undrade vilka medel som stod till buds för att få
denna arna/alm! att ta reson. Han lät sin besökare förstå att denne gjort
fel som inte på stället svarat med samma våld och tillade: ”Vem tror

1. En första version av denna text publicerades under titeln ”The Sentiment
of Honour in Kabyle Society” ij'. Peristany (utg) :l Hononr and Simme. The
Values ofMediterranean Society. Chicago: The University of Chicago Press;
London: Wiedenfeld and Nicolson 1966.

l det bästa av vad andra hade på sina fält och1 sina hus hade'
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den oduglingen att han ärP” Då ändrade besökaren plötsligt attityd
och frågade upprört: ”Åh, Si M., vem tar du mig för? Tror du att jag
skulle gå med på att gräla med N. för några stenars skull? jag har
kommit till dig för att jag vet att du är en klok man som jag kan tala
med, för att du skulle förstå mig, inte för att be att man ska ersätta mig
för stenarna (och här svor han gång på gång vid alla helgon att han
aldrig skulle acceptera någon skadeersättning). Ty det som Si N. gjort,
det måste man vara nmabbul för att göra och jag, jag tänker inte dra
skam över mig (ndhba/mdlng/o mlpifwz) tillsammans med en amnhbul.
jag vill bara säga dig, att det inte är på så sätt man bygger ett rättskaf-

2. Om den kabyliska vokabulären i samband med hedern, se p 61. Ett/adel är
att kasta skam över någon, ta heder av honom, fullständigt dominera honom,
i grund besegra honom, göra honom löjlig, kort sagt att fullfölja sin seger
över alla rimliga gränser. Bahdel är mer eller mindre klandervärt beroende på
vem som är motståndare och framför allt beroende på vad som förebrås
honom. Man säger inte om en amnhbul att ”jag är rädd att han förlöjligar
mig (bandet,som är ett verb), utan ”jag tänkerinte göra mig (min själ, mig
själv) löjlig tillsammans med honom”. Chemmet/a har praktiskt taget samma
innebörd och används på samma sätt (ícbemmeth iman-is: han vanhedrar sig
själv).

[Översättarnas anmärkning: Vi har valt följande sätt att översätta
Bourdieus franska termer för heder och besläktade begrepp: affront:
”skymf”; amour-propre: ”självkänsla”; atteinte, agresston: ”angrepp”;
btenséance.' ”anständighet”; consideration: ”aktning”; déft.' ”utmaning”;
dignité.° ”värdighet” ; gloíre: ”ära” ; gloriale: ”fåfänglig ära” ; bonnem, komme
dVáonneur, honomble, déshonnenr, désbonorer, désbonorant etc: ”heder”,
”man av heder”, ”hedersam, vanheder”, ”vanhedra, vanhedrande” etc;
le sens de lbonnenr. ”hederskänsla”, sentiment de l bonneur: ”känsla för
hedern” ;po¿nt dnnez/tr: ”hederssak”, ibland med omskrivningar, ”det som

3) J) D 9,

_är hederssak” (point dVaonnenr används i texten ofta i betydelsen hederskäns~
la, sens de Phonneur, nif, men vi har för att bevara Bourdieus alla distinktio-
ner valt den något otympliga översättningen ”hederssak”); bonorabílite':
”gott namn”; honte, honteux, faíre honte à.. ”,skam” ”skamlig”, ”skämma
ut”, ”dra skam över”,mdígne. ”ovärdig”;_ínfamíe, infamant: ”ärelöshet”,
”dra vanära över” ; mjure: ”smädelse”; mépris, mépriser: ”förakt”, ”förak-
ta”; mértté. ”förtjänst”; noble, noblesse: ”ädel”; offense: ”förolämpning”;
outrage (som inte behöver vara avsiktlig och medveten): ”kränkning” ; presti-
ge: ”prestige*:; pudenr: ”ärbarhet”, ”blygsel”; renom: ”renomrné”; réputn-
tion, répute: ”anseende”, ”ansedd”; respect, respectnble, respectabílité: ”re-
spekt”, ”respektabel”, ”respektabilitet”; rt'poste: ”motstöt”; oerta: ”dygd”;
woler: ”kränka”, ”bryta mot”.]
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lens och riktigt hus (ale/Mm ”4156117),” Och han tillade som avslutning
p5. samtalet: ”Den som raknar en amabbul till de sina, bor sjalv ta sig
an honom innan andra gor det,” Med andra 0rd: ”Du gor fel som inte
infor mig tar din brors parti, vilket inte hindrar att du sedan i min
franvaro gar pa honom och laxar upp honom - och det ar for ovrigt
vad jag begar”3 (Aghbala). For att forsta det subtila i denna ordvaxling,
bor man veta att har stocl mot varandra a ena sidan en man som till
fullo beharskade utmaningens och motstotens dialektik och a andra
sidan en man som levt lange utanfor Kabylien och darfor forlOrat
kansligheten for vad traditionen bjod: eftersom han i det intraffade
inte kunde se annat an ett simpelt tjuvstreck, utfort av en bror som han
i rattvisans och sunda fornuftets namn kunde ta avstand {ran utan att
slaktsolidaritetens regler darmed kranktes, resonerade han i termer av
materiella intressenm Muren var varcl 35. och 5a mycket, denna person
horde ersattas. Hans motpart upphorde inte att forvana sig over att en
sa upplyst man kunnat 3a till den grad missforsta hans verkliga avsik~
[6L

En gang, i en annan by, hade en bonde blivit bestulen av sin
arrendator. Den senare hade utmarlrt sig redan forut, men det har aret
hade han overskridit alla granserw Nar forebraelser och hot varit
resultatlosa, infann man sig infor bystamman. Fakta var kanda av alla,
sa det var onodigt att ga till bevis och arrendatorn, som insag att hans
sak var utsiktslos, borjade skyndsamt att pa det satt som traditionen
hjod lagga tram sin ursakt. Han forsummade inte att utveckla alla slags
argument: han odlade denna jord sedan ling tid tillbaka, han ansag den
som sin personliga egendom, agaren som bott pa annan ort behovde
inte skorden, for art vara denne till lags gav han honom sina egna fikon
av battre kvalitet (for vilket han kunde kompensera sig genom att
minska den resterande kvantiteten), han sjalv var fattig, jordagaren var
rik (”rik for att kunna ge at de fattiga”) och sa vidare, idel ursakter i
syfteatt smickra jordagaren. Han uttalade formeln ”Gud forlate mig”,

3. ”Den som klar av sin bror klar av Sig sjalv”, Sager ordspraket. ”Han smadar
Sig sjalv (dvs sin bror och sin slakt), asnan a: mer vard an han (Its‘ ayar imanis,
dag/93ml akbiris).
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vilket enligt sedvanan horde satt punkt for diskussionen. Men 3%
tillade han:

”Om jag handlat ratt, Gud .vare lovad (3a mycket battre),
Om jag felat, ma Gud forlata mig.”

Denna formel gjorde jordagaren ursinnig, fast den var fullkomligt
legitim och pa sin plats, eitersom den paminde om att en man inte ens
nar han gor offentlig avbon kan ha alldeles fel, eller i alla handelser inte
kan ta pa sig hela skulden, och saledes alltid har litet ratt, p5,. samma satt

_ som den andre alltid till nagon liten del har fel. Vad jordagaren ville
"hora var ett enkelt ”Gud forlate mig”, en villkorslos underkastelse.
Arrendatorn tog de narvarande till vittnen: ”03 medmanniskor, hel—
gonens vannerl Hur ar detta mojligt? jag prisar Gud och hor pa den
har mannen som forehrar mig for det!” Tva eller tre ginger upprepade
han samma formel och gjorde sig for var gang allt mindre och odmju—
hare. infor denna attityd blev jordagaren alltmer rasande, till den grad
att hela byn, trots den respekt man hyste for en hildad man, en
”framrnande” i trakten, trakigt nog tvingades hlandra honom eiterat.
Nar’ val kanslorna svalnat angrade han sin oforsonlighet och gick p5:
inradan av sin hustru, som forstod sig battre pa skick och bruk, for art
soka upp byns imam och nagra aldre slaktingar och be om ursakt for
sitt uppforande. Han framholl att han fallit offer for elba/Mdla (nagot
som astadkommes av babdel [jfr not 2, o a]), vilket alla redan forstatt.

Pa en annan plats hade en handelse intrafiat som okat spanningen
mellan de tva ”partierna” (snf). Det ena ”partiet” trottnade och skick-
ade till en ansedd person pa motstandarsidan en hel beskickning,
bestaende av marabuter {ran det egna och angransande distrikt, byns
imam, samtliga rulba (plur av taleb) {ran en tbim‘amartb (religios
skola) i grannskapet ,_ i allt over fyrtio personer vilkas resa, harharge
och mat man stod for. For alla som horde hemma i trakten m men hate
for den som atgarden riktades mot, en kabyl som forlorat sina rotter
och visste foga om skick och bruk — rorde det sig om en ritual”
Sedvanan foreskrev att man efter att ha kysst forhandlarna pa pannan
gick med pa alla deras forslag och akallade freden; vilket inte hindrade
att man sedan kunde ateruppta fientligheterna, under vilken som helst
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fens och riktigt hus (ale/mm mtsalp).” Och han tillade som avslutning
på samtalet: ”Den som räknar en amalabul till de sina, bör själv ta sig
an honom innan andra gör den” Med andra ord: ”Du gör fel som inte
inför mig tar din brors parti, vilket inte hindrar att du sedan i min
frånvaro gär på honom och läxar upp honom - och det är för övrigt
vad jag begär”3 (Aghbala). För att förstå det subtila i denna ordväxling,
bör man veta att här stod mot varandra ä ena sidan en man som till
fullo behärskade utmaningens och motstötens dialektik och ä andra
sidan en man som levt länge utanför Kabylien och därför förlorat
känsligheten för vad traditionen bjöd: eftersom han i det inträffade
inte kunde se annat än ett simpelt tjuvstreck, utfört av en bror som han
i rättvisans och sunda förnuftets namn kunde ta avstånd från utan att
släktsolidaritetens regler därmed kränktes, resonerade han i termer av
materiella intressen. Muren var värd så och så mycket, denna person
borde ersättas. Hans motpart upphörde inte att förvåna sig över att en
så upplyst man kunnat så till den grad missförstä hans verkliga avsik-
FCI.

En gäng, i en annan by, hade en bonde blivit bestulen av sin
arrendator. Den senare hade utmärkt sig redan förut, men det här året
hade han överskridit alla gränser. När förebråelser och hot varit
resultatlösa, infann man sig inför bystämman. Fakta var kända av alla,
så det var onödigt att gå till bevis och arrendatorn, som insåg att hans
sak var utsiktslös, började skyndsamt att på det sätt som traditionen
bjöd lägga fram sin ursäkt. Han försummade inte att utveckla alla slags
argument: han odlade denna jord sedan lång tid tillbaka, han ansåg den
som sin personliga egendom, ägaren som bott på annan ort behövde
inte skörden, för att vara denne till lags gav han honom sina egna fikon
av bättre kvalitet (för vilket han kunde kompensera sig genom att
minska den resterande kvantiteten), han själv var fattig, jordägaren var
rik (”rik för att kunna ge åt de fattiga”) och sä vidare, idel ursäkter i
syfteatt smickra jordägaren.. Han uttalade formeln ”Gud förlåte mig”,

3. ”Den som klär av sin bror klär av sig själv”, säger ordspräket. ”Han smädar
sig själv (dvs sin bror och sin släkt), åsnan är mer värd än han (Its“ ayar imanís,
dag/vyn] akhirís).
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vilket enligt sedvanan borde satt punkt för diskussionen. Men så
tillade han:

”Om jag handlat rätt, Gud .vare lovad (så mycket bättre),
Om jag felat, mä Gud förlåta mig”

Denna formel gjorde jordägaren ursinnig, fast den var fullkomligt
legitim och pä sin plats, eftersom den påminde om att en man inte ens
när han gör offentlig avbön kan ha alldeles fel, eller i alla händelser inte
kan ta pä sig hela skulden, och således alltid har litet rätt, på samma sätt

_ som den andre alltid till någon liten del har fel. Vad jordägaren ville
*höra var ett enkelt ”Gud förlåte mig”, en villkorslös underkastelse.
Arrendatorn tog de närvarande till vittnen: ”0, medmänniskor, hel-
gonens vännerl Hur är detta möjligt? jag prisar Gud och hör pä den
här mannen som förebrär mig för detl” Två eller tre gånger upprepade
han samma formel och gjorde sig för var gäng allt mindre och ödmju-
kare. Inför denna attityd blev jordägaren alltmer rasande, till den grad
att hela byn, trots den respekt man hyste för en bildad man, en
”främmande” i trakten, tråkigt nog tvingades klandra honom efteråt.
När väl känslorna svalnat ångrade han sin oförsonlighet och gick på
inrådan av sin hustru, som förstod sig bättre på skick och bruk, för att
söka upp byns imam och några äldre släktingar och be om ursäkt för
sitt uppförande. Han framhöll att han fallit offer för elbctlmdla (något
som ästadkommes av babdel [jfr not 2, ö aj), vilket alla redan förstått.

Fä en annan plats hade en händelse inträffat som ökat spänningen
mellan de två ”partierna” (surf). Det ena ”partiet” tröttnade och skick-
ade till en ansedd person på motståndarsidan en hel beskickning,
bestående av marabuter från det egna och angränsande distrikt, byns
imam, samtliga tulba (plur av taleb) från en thimkimart/a (religiös
skola) i grannskapet w i allt över fyrtio personer vilkas resa, härbärge
och mat man stod för. För alla som hörde hemma i trakten -~ men inte.
för den som åtgärden riktades mot, en kabyl som förlorat sina rötter
och visste föga om skick och bruk - rörde det sig om en ritual.
Sedvanan föreskrev att man efter att ha kysst förhandlarna på pannan
gick med på alla deras förslag och äkallade freden; vilket inte hindrade
att man sedan kunde återuppta fientligheterna, under vilken som helst
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forevandning och utan att nagon skulle ha nagot att invandai Notahili—
tetern'a tillka'nnager forst sitt arende: ”Slak‘ten Ath. .. kommer for att
he om ursakt.” Bruket ar att man inledningsvis avstar fran att solidari-
Sera Sig med dem pa vilkas vagnar man ingriper. Darnast kommer
turen till dessa att framfora sin ursakt. De talar Vardigt, ”i allaS intresse
och Sarskilt med tanke pa de allra fattigaste i byn”: ”Det at de som far
lida av var osamja, de vet inte vart de Ska ta vagen, se p5; dem, man
maste tycka synd om dem. . . ” (har foljer fler argument som tillater att
man réddat ansiktet) ”Lat oss Sluta fred och glomma det som varit.”
Det hot ochsa till att den som mottar denna anhallan ger nttryck for
viSS tveksamhet och vissa reservationer, eller 5a kan i tyst samforstand
somliga ur hanS lager inta en hard attityd medan andra for att nndvika
en definitiv brytning visar Sig mer forsonliga. Mitt i diskussionen
ingriper medlarna: de angriper nu den Sida som mottagit ursakten och
npptacher fel man dar gjort sig skyldig till) allt for att aterstalla
jamvikten och bespara den andre den totala forodmjukelsen (elbabad—
In) Ty bara det att man uthett Sig om marabuternas tjanster, Statt for
deras kosthall och kommer tillsammans med dem3 innehar i Sig sjalvt
en tillracklig eftergift; langre kan man inte ga i underkastelse. Dessu
ntom kan medlarna, som Star over motsattningarna och atnjuter en
prestige med vars hjalp de kan tvinga iram ett samtycke, tillata Sig att
vara en smula formanande mot dem som begar alltior manga avboner;
”Det ar visserligen sant att de andra kanske begatt manga fel, men du
Si X,, du har gjort dig Skyldig till. . ., du horde inte ha. . ., och idag bor
du forlata dem. For ovrigt forlater ni varandra omsesidigt, och vi atar
oss att sanktionera den lied ni sluter”, etc. Notabiliteternas vishet ger
dem auktoritet att pa sa satt avvaga ratt och leis Men vid det hart
tilliallet lat mannen som utsattes for uppvaktningen, och som inte
kande till Spelets regler, Sig inte noja med dessa diplomatiska subtilitee
teri Han envisades med att allt skulle fram i ljuset och argumenterade i
termer av antingen/ellera ”Vad menas med det har? Om ni kommer hit
med en avhon, sa ar ju lelet de andras. Det ar dem ni horde fordoma i
Stallet for art forebra mig. Om det nu inte ar sa att ni kommer hit och
tar dem i forsvar for att de givit er mat och betalt er.” En grovre
forolampning hade areopagen inte kunnat utsattas for. 35 langt man
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hunde minnas i Kahylien var detta forsta gangen som en delegation av
sa vordnadshjudande och betydande personer misslyckats med att
nppna en overenskommelse mellan tva parter och de varsta forbannel—
ser vantade den genstértige. .

otstotens

Man Skulle kunna aterge en mangd liknande handelser, men det racket
med att analysera dessa tre herattelser for att blottlagga reglerna for
utmaningens och motstotens Spelt For att det Shall foreligga en utma-
ning maste utmanaren anse den han utmanar vardig att utmanas, det
vill saga formogen att anta utmaningen, hort sagt erkanna honorn som
jambordig vad galler heder. Att rikta en utmaning mot nagon ar att
erkanna honom i egenskap av man, ett erkannande som ar forntsatt—
ningen for varje utbyte och for den utmaning av hedern som ar forsta
steget i ett utbyte. Det innehar oclisa att tillerkanna honom den
vardighet som tillkommer en man av heder, tv utmaningen som sadan
iordrar en motstot och riktar Sig £51,? aktligen till en man som bedoms
vara formogen att Spela hederns Spel och att Spela det val — vilket for
det forsta forutsatter att han kanner dess regler och vidare att han
hesitter de dygder som ar nodvandiga for att han Shall respektera
reglerna. Kanslan av jamlikhet i friga om heder —- som kan samexistera
med faktisk ojamlikhet _, ligger bakom en mangd handlingssatt och
vanor och hommer i synnerhet till uttryck som motstand mot varje
ansprak pa overlagsenhet: ”liven jag har mustasch”, brukar man saga:a
Shravlaren aterkallas ofordrojligen till ordningen. ”Bara sophogar
jaser”y heter detm ”Hans huvud nuddar vid hans chechia [hog mossa].”
”Svart air svart, och har har man dessutom tatuerat det !” ”Han vill fora

4-. Nar mustaschen anvands som beskrivande term for att ange aldem (”han
borjar fa Skagg”, ”han borjar fa mustasch”) an den en symbol for den
manlighet som ar en Vasentlig bestandsdel av m'f. 85 var ocksa i synnerhet fort
fallet med skagget. For att tala om en svar krankning sade man: ”Den och den
har rakat av mig Skagget” (eller ”mustaschen”).
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förevändning och utan att någon skulle ha något att invända. Notabili-
tetern'a tillkännager först sitt ärende: ”Släkten Ath. .... kommer för att
be om ursäkt” Bruket är att man inledningsvis avstår från att solidari-
sera sig med dem på vilkas vägnar man ingriper. Därnäst kommer
turen till dessa att framföra sin ursäkt. De talar värdigt, ”i allas intresse
och särskilt med tanke på de allra fattigaste i byn”: ”Det är de som får
lida av vår osämja, de vet inte vart de ska ta vägen, se på dem, man
måste tycka synd om dem.. . . ” (här följer fler argument som tillåter att
man räddat ansiktet) ”Låt oss sluta fred och glömma det som varit”
Det hör också till att den som mottar denna anhållan ger uttryck för
viss tveksamhet och vissa reservationer, eller så kan i tyst samförstånd
somliga ur hans läger inta en hård attityd medan andra för att undvika
en definitiv brytning visar sig mer försonliga. Mitt i diskussionen
ingriper medlarna: de angriper nu den sida som mottagit ursäkten och
upptäcker fel man där gjort sig skyldig till, allt för att återställa
jämvikten och bespara den andre den totala förödmjukelsen (elbabad-
la). Ty bara det att man utbett sig om marabuternas tjänster, stått för
deras kosthåll och kommer tillsammans med dem, innebär i sig självt
en tillräcklig eftergift; längre kan man inte gå i underkastelse. Dess~
utom kan medlarna, som står över motsättningarna och åtnjuter en
prestige med vars hjälp de kan tvinga fram ett samtycke, tillåta sig att
vara en smula förmanande mot dem som begär alltför många avböner;
”Det är visserligen sant att de andra kanske begått många fel, men du
Si X., du har gjort dig skyldig till. . _, du borde inte ha. . ., och idag bör
du förlåta dem. För övrigt förlåter ni varandra ömsesidigt, och vi åtar
oss att sanktionera den fred ni sluter”, etc. Notabiliteternas vishet ger
dem auktoritet att på så sätt avväga rätt och fel. Men vid det här
tillfället lät mannen som utsattes för uppvaktningen, och som inte
kände till spelets regler, sig inte nöja med dessa diplomatiska subtilite*
ter. Han envisades med att allt skulle fram i ljuset och argumenterade i
termer av antingen/eller. ”Vad menas med det här? Om ni kommer hit
med en avbön, så är ju felet de andras. Det är dem ni borde fördöma i
stället för att förebrå mig. Om det nu inte är så att ni kommer hit och
tar dem i försvar för att de givit er mat och betalt er.” En grövre
förolämpning hade areopagen inte kunnat utsättas för. Så långt man
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kunde minnas i Kabylien var detta första gången som en delegation av
så vördnadsbjudande och betydande personer misslyckats med att
uppnå en överenskommelse mellan två parter och de värsta förbannel-
ser väntade den genstörtige. I

otstötens

Man skulle kunna återge en mängd liknande händelser, men det räcker
med att analysera dessa tre berättelser för att blottlägga reglerna för
utmaningens och motstötens spel. För att det skall föreligga en utma-
ning måste utmanaren anse den han utmanar värdig att utmanas, det
vill säga förmögen att anta utmaningen, kort sagt erkänna honom som
jämbördig vad gäller heder. Att rikta en utmaning mot någon är att
erkänna honom i egenskap av man, ett erkännande som är förutsätt-
ningen för varje utbyte och för den utmaning av hedern som är första
steget i ett utbyte. Det innebär också att tillerkänna honom den
värdighet som tillkommer en man av heder, ty utmaningen som sådan
fordrar en motstöt och riktar sig följaktligen till en man som bedöms
vara förmögen att spela hederns spel och att spela det väl- vilket för
det första förutsätter att han känner dess regler och vidare att han
besitter de dygder som är nödvändiga för att han skall respektera
reglerna. Känslan av jämlikhet i fråga om heder - som kan samexistera
med faktisk ojämlikhet - ligger bakom en mängd handlingssätt och
vanor och kommer i synnerhet till uttryck som motstånd mot varje
anspråk på överlägsenhet: ”Även jag har mustasch”, brukar man säga..4
Skrävlaren återkallas ofördröjligen till ordningen. ”Bara sophögar
j äser”, heter det. ”Hans huvud nuddar vid hans chechia [hög mössa].”
”Svart är svart, och här har man dessutom tatuerat det l” ”Han vill föra

4. När mustaschen används som beskrivande term för att ange åldern (”han
börjar få skägg”, ”han börjar få mustasch”) är den en symbol för den
manlighet som är en väsentlig beståndsdel av mf. Så var också i synnerhet förr
fallet med skägget. För att tala om en svår kränkning sade man: ”Den och den
har rakat av mig skägget” (eller ”mustaschen”).
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Sig som en rapphona men har glomt hur en vanlig hona gar!” lbyn Tizi
Hihel i Stora Kahylien hade en rik familj latit uppfora en grav i
europeisk Stil it de sina, med Staket och gravsten med inskrift, och
darmed overtratt den regel som pabjuder att gravar Skall vara anony-
ma och lika, Dagen darpa var staket och gravstenar forsvunna.

Ur principen om det omsesidiga erkannandet av jamlikhet i {raga
om heder foljer en forsta foljdsatsz utmaningen skanker heder, ”Den
man som inte har nagra iiender ar ’en asna”, Sager kabylerna, som da
inte betonar asnans dumhet utan dess passivitet. Véirst av allt ar att inte
uppmarksammas; att inte halsa pa en man ar salunda att behandla
honom som ett ting, ett djur eller en kvinna. Utmaningen daremot ar
”en hojdpunkt i livet for den som mottar den” (El Kalaa). Den
erbjuder ett tillfalle att kanna att man existerar helt och fullt som man,
att infor andra och Sig Sjalv hevisa sin manlighet (tkimgza). ”Den
iullandade mannen” (mgaz oil/ermine!) bor standigt beiinna Sig i ett
tillstand av vaksarnhet, heredd att anta minsta utmaning. Han at
hederns vaktare (am/yam), som vakar over Sin egen och sin grupps
heder,

Andra foljdsatsen: den som utmanar en man som ar oformogen att
anta utmaningen, det vill Saga oformogen att fulliolja det utbyte som
inletts, vanhedrar Sig Sjalv. Det at darfor som elba/mdla, den offentliga
yttersta forodmjukelsen inior andra, alltid hotar att falla tillbaka pa
den som framtvingat den, pa den armor/Obit! som inte har forstand att
respektera reglerna i hederns spel; inte ens den som fortjanar
elbabadla ar utan heder (mf och [Mi/ma). Nar en viss grans overskri-
dits aterfaller darior elbakadla pa den som framtvingat vanaran. Man
aktar Sig darfor oftast for att utsatta nagon for elbabadla, utan later
honom i Stallet dra sham over Sig genom Sitt eget uppforande. Nar
detta hander, at vanhedern ohjalplig. Man Sager: ibdbddl imams eller
itsbabdil simomis, ”han har vanhedrat Sig Sjalv” (Aghbala). Foljaktli—
gen bor den som befinner Sig i en fordelaktig position undvika att
alltior langt utnyttja Sitt overtag och han bor visa en viss aterhallsam—
het i Sina anklagelser; ”Det n battre att han blottar Sig Sjalv an att jag
klar av honom”, Sager ordspraket (Djemaa—Saharidj). Motstandaren a
Sin sida kan alltid forsoka Vanda hela Situationen genom att pressa den
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andre till att overskrida granserna for det tillatna, samtidigt som han
Sjalv gor offentlig avbon, allt i avsikt att —- som vi Sig i den andra
berattelsen —-— vinna opinionen, som inte kan annat an ogilla aklagarens
mattloshet. _

Tredje foljdsatsen (omv'andningen av den foregaende): en utmaning
(eller forolampning) fortianar att antas endast om den kommer {ran en
man som ar jambordig i heder. For att det Skall vara fraga om en
ntmaning, maste med andra ord mottagaren Vardera den som utmanar
som vardig till utmaning. En SkymiC fran en person som n underlagsen
vad galler heder aterfaller pa den formatne sj'alv. ”En klok och besin—
ningsfull man (amalydbuq) inlater Sig inte med en amakbulo ”Tag iran
ama/gd/mq och ge till amabbul”, som den kabyliska visdomen lar
(Azerou n—chmini). Elba/Malia aterfaller pa den mattfulle om han
skulle vara obetanksam nog att ge Sig in pa att anta den vettlosa
ntmaningen fran en amalfibul, men genom att avsta {ran en motstot
later han hela bordan av den andres godtyckliga handlingar Vila pa
denne sjalv. Pa samma Satt drabbar vanhedern den som smutsar Sina
hander i en ovardig hamnd, och darfor hande det att kabylerna i Stallet
anlitade lejda drapare (came/en, pl imekryen, ordagrant: den av vilken
man hyr tjanster). Det at saledes motstotens karaktar som ger utma—
ningen eller forolampningen dess innebord, och som till och med gor
den till en utmaning eller forolampning till Skillnad fran ett vanligt
angrepp.

Kabylernas attityd till de svarta at en utmarkt illustration till dessa
analyser. Den som gick i svaromal nar han smadats av en svart, det vill
Saga av en man i underlagsen stallning och utan heder, eller tog upp
kampen med honom, vanhedrade Sig Sjalv.5 Enligt en iolklig tradition

5. Om en man som var foga man om sin heder sadeS: ”Det ar en neger”. De
svarta hade inte och horde inte ha heder. De holls utanfor de offentliga
angelagenheterna. Aven om de kunde delta i Vissa kollektiva arbeten, hade de
inte ratt att ta till orda vid forsamlingens sammankomster, och pa vissa platser
var de till och med forbjudna att delta. Att lyssna till en ”negers” fisikt hade
varit att i de andra Stammarnas ogon dra skam over Sig. Stallda utanfor
gemenskapen, eller som klienter till de maktiga Slakterna, utovade de illa
ansedda yrken som Slaktarens, Skinnhandlarens eller den kringresande musi-
kantens (Ait Hichem).
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sig som en rapphöna men har glömt hur en vanlig höna gårl” l byn Tizi
Hibel i Stora Kabylien hade en rik familj låtit uppföra en grav i
europeisk stil åt de sina, med staket och gravsten med inskrift, och
därmed överträtt den regel som påbjuder att gravar skall Vara anony-
ma och lika. Dagen därpå var staket och gravstenar försvunna.

Ur principen om det ömsesidiga erkännandet av jämlikhet i fråga
om heder följer en första följdsats: utmaningen skänker heder. ”Den
man som inte har några fiender är fen åsna”, säger kabylerna, som då
inte betonar åsnans dumhet utan dess passivitet. Värst av allt är att inte
uppmärksammas; att inte hälsa på en man är sålunda att behandla
honom som. ett ting, ett djur eller en kvinna. Utmaningen däremot är
”en höjdpunkt i livet för den som mottar den” (El Kalaa). 'Den
erbjuder ett tillfälle att känna att man existerar helt och fullt som man,
att inför andra och sig själv bevisa sin manlighet (thírugza). ”Den
fulländade mannen” (argaz al/ertmel) bör ständigt befinna sig i ett
tillstånd av vaksamhet, beredd att anta minsta utmaning. Han är
hederns väktare (ambajar), som vakar över sin egen och sin grupps
heder.

Andra följdsatsen: den som utmanar en man som är oförmögen att
anta utmaningen, det vill säga oförmögen att fullfölja det utbyte som
inletts, vanhedrar sig själv. Det är därför som elba/mdla, den offentliga
yttersta förödmjukelsen inför andra, alltid hotar att falla tillbaka på
den som framtvingat den, på den arma/abril som inte har förstånd att
respektera reglerna i hederns spel; inte ens den som förtjänar
elbfthadla är utan heder (mf och [om/ma). När en viss gräns överskri-
dits äterfaller därför elbahadla på den som framtvingat vanäran. Man
aktar sig därför oftast för att utsätta någon för elbalmdla, utan låter
honom i stället dra skam över sig genom sitt eget uppförande. När
detta händer, är vanhedern ohjälplig. Man säger: ibn/ädel imam's eller
ttsbrtbdil stmams, ”han har vanhedrat sig själv” (Aghbala). Följaktli-
gen bör den som befinner sig i en fördelaktig position undvika att
alltför långt utnyttja sitt övertag och han bör visa en viss återhållsam-
het i sina anklagelser; ”Det är bättre att han blottar sig själv än att jag
klär av honom”, säger ordspråket (Djemaa-Saharidj). Motståndaren å
sin sida kan alltid försöka vända hela situationen genom att pressa den
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andre till att överskrida gränserna för det tillåtna, samtidigt som han
själv gör offentlig avbön, allt i avsikt ätt - som vi såg i den andra
berättelsen -- vinna opinionen, som inte kan annat än ogilla åklagarens
måttlöshet. _

Tredje följdsatsen (omvändningen av den föregående): en utmaning
(eller förolämpning) förtjänar att antas endast om den kommer från en
man som är jämbördig i heder. För att det skall vara fråga om en
utmaning, måste med andra ord mottagaren värdera den som utmanar
som värdig till utmaning. En skymf från en person som är underlägsen
vad gäller heder återfaller på den förmätne själv. ”En klok och besin-
ningsfull man (amabd/ouq) inlåter sig inte med en amahbul. ”Tag från
amalgd/mq och ge till amahbul”, som den kabyliska visdomen lär
(Azerou n-chmini). Ellen/maila återfaller på den måttfulle om han
skulle vara obetänksam nog att ge sig in på att anta den vettlösa
utmaningen från en amalabul, men genom att avstå från en motstöt
låter han hela bördan av den andres godtyckliga handlingar vila på
denne själv. På samma sätt drabbar vanhedern den som smutsar sina
händer i en ovärdig hämnd, och därför hände det att kabylerna i stället
anlitade lejda dråpare (time/ert, pl imekryen, ordagrant: den av vilken
man hyr tjänster). Det är således motstötens karaktär som ger utma-
ningen eller förolärnpningen dess innebörd, och som till och med gör
den till en utmaning eller förolämpning till skillnad från ett vanligt
angrepp.

Kabylernas attityd till de svarta är en utmärkt illustration till dessa
analyser. Den som gick i svaromål när han smädats av en svart, det vill
säga av en man i underlägsen ställning och utan heder, eller tog upp
kampen med honom, vanhedrade sig själv.5 Enligt en folklig tradition

5. Om en man som var föga mån om sin heder sades: ”Det är en neger”. De
svarta hade inte och borde inte ha heder. De hölls utanför de offentliga
angelägenheterna. Aven om de kunde delta i vissa kollektiva arbeten, hade de
inte rätt att ta till orda vid församlingens sammankomster, och på vissa platser
var de till och med förbjudna att delta. Att lyssna till en ”negers” åsikt hade
varit att i de andra stammarnas ögon dra skam över sig. Ställda utanför
gemenskapen, eller som klienter till de mäktiga släkterna, utövade de illa
ansedda yrken som slaktarens, skinnhandlarens eller den kringresande musi-
kantens (Air Hichem).
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{ran Diurdjnra h'alnde det en gang under ett krig mellan tva stammar an
en av dem skickade svarta mot sina motstandare, som da lade ner
vapnen. De besegrade bevarade Sin heder medan segrarna vanhedi‘ades
i sin seger. Ibland Sager man ocksa, an det for an: undslippa blodsw
hamnd (tbamgam pl. tkimagragt) forr i varlden var tillrackligt an lata
Sig upptas i en svai‘t iamilj. Att handla 3a var att dra sadan vanara over
Sig sjalv att ingen gick med pa an hetala ett 5a hogt pris for att radda Sitt
liv. Likval skulle enligt en lokal tradition anfadeirn till slakten Ath
Chabane av svarta Slaktare iran Ighil eller Mechedal ha vaiit en kabyl
som for an undfly en blodshamnd blivit slaktare och vars attlingar
sedan inie knnnat liera Sig med andra an svarta (Ait Hichem).

Hederns regler styrde ocksa Striderna. Solidariteten alade var och
en an: Skydda en slakting mot en som inte var slakting, en allierad mot
en {ran ett annat ”pain” (SI/if), en byinnevanare, aven om han tillhorde
ett motstandarparti, mot en framling utifran, en medlem av Stammen
mot en medlem av en annan Siam, men hedem brannmarkte an flera
Slogs mot en ensam. Man var mycket forslagen i att med tusen fore-
Vandningar och knep fornya en: gral i avsikt ati kunna ateruppta det till
Sin egen fordel, och pa 3a satt hotade de minsta gial alltid an utvidgas.
Kriget mellan ”partierna” «— dessa forbund i krig och politik som
mohiliserades 5a snart nagon handelse intraifat dar en enskilds heder
och darmed allas hedei' angripits —— tog formen av en reglerad tavlan,
som langt ifran att hota den sociala ordningen i stallet ienderade att
radda den genom att bereda utrymme for tavlingsandan, hedei‘ssaken,
711)“, men under foreskrivna och institutionaliseradeformer. Pa samma
satt forholl dei Sig med krig mellan stammar. Striden tog ibland
formen av en veritabel ritual. Forst utbytte man smadelser och sedan
slag, och drabbningen slntade med medlarnas ankomst. Under Striden
uppmuntrade kvinnorna Sina man med tillrop och Sanger som forhar—
ligade Slaktens heder och Styrka. Man efterstravade inte an: doda eller
krossa motstandaren. Dei gallde att visa upp Sin overtag, oftast genom
en symbolisk handling: i Stora Kabylien sags det att Striden upphorde

6. Den egentliga betydelsen av mfar nasa. Nif betyder ocksa hederssak och
sjalvkansla. Med samma innebord Sager man thinzarin (eller i Vissa regioner
anzaren), plur tbinzertb, nasborr, nasa (jfr not 10).
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nai‘ ena sidan lagt beslag pa huvudbjalken (thigejdit/o) och en Stenhall
tagen fran motstan‘darens tbajma‘tb. lbland tog uppgoielsen en allvar-
lig vandning, en av de stridande knnde do aveitt olyckligt slag eller det
Starkaste ”partiet” kunde hota an tranga in i bostaderna, hedems
yttersta iristad. Forst i det ogonblicket grep de bel'algrade till Sina
eldvapen, vilket oftast var nog for an: n slut pa Striden. Medlaina —-
stammens marabnter och vise -— begarde av angriparna att de skulle dra
Sig tillhaka och dessa gav Sig ivag under skydd av det avgivna hedersor—
det, [a‘naya7. lngen Skulle dromt om att ofreda dem, det hade varit an;
bryta la‘mzya, ett synnerligen vanhedrande felsteg (Djemaa—Saharidj).
Enligt en gammal man i slakten Ath Mangellat (Stora Kabylien) vai‘ de
stoia sammandrabbningarna sallsynta i stamkrigen och agde rum {first
efter det att de aldste haft ett radslag och fastslagit dagen for operatio—
nen och angreppsmalen for varje by. Var och en sired for Sig Sjalv men
man ropade rad och uppmuntran till varandra. Fran alla omgivande
byar kom man for an se pa och fallde kommentarer om kamparnas
djarvhet och skiCklighet. Nair det Starkaste partiet intagit positioner
variii'an moistandarna kunde krossas eller bemaktigat Sig en uppenbar
segersymbol, avstannade striden och varje stam aterv'ande hem. Det
intraiiade act man tog fangar, som stalldes under heskydd (la‘miyci) av
dem som tagit dem och i regel behandlades val. Vid konfliktens Slut
Skickade man hem dem ikladda en ny gafldum, vilket symboliserade
an en dod atervande till byn i sin liksvepning. Krigstillstandet (elfema)
knnde vara i aratal. H. San; och Vis var fientligheten permanent: den
besegrade stammen vantade p5. sin revansch och lade vid forsta lagliga
tillfalle beslag pa Sin fiendes hjordar och herdai. Vid minsta incident,
till exempel under veckans marknad, aterupptogs striden.8 1 en sadan

7. Har kan vi iaktta marabuternas sociala funktion. De ombesorjer en utvag,
vad kabylerna kallar ”dorren” (tbabburtlo), och auktoriserar ett slut pa
striden utan vanheder eller skam for nfigondera parten. Genom ett slags
oarlighet som ar oundganglig for att sakra sjalva dess existens tillhandahaller
samhallet bade hederns imperativ och de slingerviigar l'alngs Vilka man kan
kringga dessa imperativ utan act, atminstone som det ser ut, bryta mot dem.
8. En gammal man fran byn Aim Aghbeli Collo—regionen gav oss nyligen
(sommaren 1959) en pa alla punkter liknande beskrivning.
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från Djurdjura hände det en gång under ett krig mellan två stammar att
en av dem skickade svarta mot sina motståndare, som då lade ner
vapnen. De besegrade bevarade sin heder medan segrarna vanhedrades
i sin seger. Ibland säger man också, att det för att undslippa blods-m
hämnd (thamgart, pl. thímagmt) förr i världen var tillräckligt att låta
sig upptas i en svart familj. Att handla så var att dra sådan vanära Över
sig själv att ingen gick med på att betala ett så högt pris för att rädda sitt
liv. Likväl skulle enligt en lokal tradition anfadern till släkten Ath
Chabane av svarta slaktare från Ighil eller Mechedal ha varit en kabyl
som för att undfly en blodshärnnd blivit slaktare och vars ättlingar
sedan inte kunnat liera sig med andra än svarta (Ait Hichem).

Hederns regler styrde också striderna. Solidariteten ålade var .och
en att skydda en släkting mot en som inte var släkting, en allierad mot
en från ett annat ”parti” (suf), en byinnevånare, även om han tillhörde
ett motståndarparti, mot en främling utifrån, en medlem av stammen
mot en medlem av en annan stam, men hedern brännmärkte att flera
slogs mot en ensam. Man var mycket förslagen i att med tusen före-
vändningar och knep förnya ett gräl i avsikt att kunna återuppta det till
sin egen fördel, och på så sätt hotade de minsta gräl alltid att utvidgas.
Kriget mellan ”partierna” - dessa förbund i krig och politik som
mobiliserades så snart någon händelse inträffat där en enskilds heder
och därmed allas heder angripits - tog formen av en reglerad tävlan,
som långt ifrån att hota den sociala ordningen i stället tenderade att
rädda den genom att bereda utrymme för tävlingsandan, hederssaken,
m'fó, men under föreskrivna och institutionaliseradeformer. På samma
sätt förhöll det sig med krig mellan stammar. Striden tog ibland
formen av en veritabel ritual. Först utbytte man smädelser och sedan
slag, och drabbningen slutade med medlarnas ankomst. Under striden
uppmuntrade kvinnorna sina män med tillrop och sånger som förhär-
ligade släktens heder och styrka. Man eftersträvade inte att döda eller
krossa motståndaren. Det gällde att visa upp sitt övertag, oftast genom
en symbolisk handling: i Stora Kabylien sägs det att striden upphörde

6. Den egentliga betydelsen av mfär näsa. Nif betyder också hederssak och
självkänsla. Med samma innebörd säger man thinzarz'n (eller i vissa regioner
anzaren), plur tbínzerth, näsborr, näsa (jfr not 10).
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när ena sidan lagt beslag på huvudbjälken (thigejdz'tb) och en stenhäll
tagen från motståndarens thajmacth. Ibland tog uppgörelsen en allvar-
lig vändning, en av de stridande kunde dö avett olyckligt slag eller det
starkaste ”partiet” kunde hota att tränga in i bostäderna, hederns
yttersta fristad. Först i det ögonblicket grep de belägrade till sina
eldvapen, vilket oftast var nog för att få slut på striden. Medlarna --
stammens marabuter och vise -- begärde av angriparna att de skulle dra
sig tillbaka och dessa gav sig iväg under skydd av det avgivna hedersor-
det, lagmayaï lngen skulle drömt om att ofreda dem, det hade varit att
bryta laämya, ett synnerligen vanhedrande felsteg (Djemaa-Saharidj).
Enligt en gammal man i släkten Ath Mangellat (Stora Kabylien) var de
stora sammandrabbningarna sällsynta i stamkrigen och ägde rum först
efter det att de äldste haft ett rådslag och fastslagit dagen för operatio-
nen och angreppsrnålen för varje by. Var och en stred för sig själv men
man ropade råd och uppmuntran till varandra. Från alla omgivande
byar kom man för att se på och fällde kommentarer om kämparnas
djärvhet och skicklighet. När det starkaste partiet intagit positioner
varifrån motståndarna kunde krossas eller bemäktigat sig en uppenbar
segersymbol, avstannade striden och varje stam återvände hem. Det
inträffade att man tog fångar, som ställdes under beskydd (ldmtya) av
dem som tagit dem och i regel behandlades väl. Vid konfliktens slut
skickade man hem dem iklädda en ny gandum, vilket symboliserade
att en död återvände till byn i sin liksvepning. Krigstillståndet (elfetna)
kunde vara i åratal. Få sätt och vis var fientligheten permanent: den
besegrade stammen väntade på sin revansch och lade vid första lägliga
tillfälle beslag på sin fiendes hjordar och herdar. Vid minsta incident,
till exempel under veckans marknad, återupptogs striden.8 l en sådan

7. Här kan vi iaktta marabuternas sociala funktion. De ombesörjer en utväg,
vad kabylerna kallar ”dörren” (thabburt/o), och auktoriserar ett slut på
striden utan vanheder eller skam för någondera parten. Genom ett slags
oärlighet som är oundgänglig för att säkra själva dess existens tillhandahåller
samhället både hederns imperativ och de slingervägar längs vilka man kan
kringgå dessa imperativ utan att, åtminstone som det ser ut, bryta mot dem.
8. En gammal man från byn Aïn Aghbeli Collo-regionen gav oss nyligen
(sommaren 1959) en på alla punkter liknande beskrivning.
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virld var lnget si svirt att skllja pi som freds— och krigstillstind. De av
hedern beseglade och garanterade vapenstillestinden mellan byar och
mellan stammar kunde, i likhet med forsvarspakter mellan slikter,

bara gora ett tillfilligt slut pi kriget, det allvarligaste av de spel som
hedern givlt upphov till. liven om striden kunde vara foranledd av
ekonomiska intressen, och tjina sidana intressen, si var den mer

besliktad med en institutionaliserad och reglerad tivlan an med ett
krig dir man spelar ut alla tillgingliga medel for att uppni en total
seger. Dirom vittnar foljande dialog som itergivits av en gammal
kabyl: ”En dag sade nigon till Mohand qasl: —— Kommer du med till
kriget? ~— Vad gor man dir? —— Tja, nit man ser en Rumi [en krlsten eller
europé, o a] si sitter man en kula i honom. —- Bara sidir utan vidare? —-—
Hur tycker du det ska vara di? ——]ag trodde man forst borde diskutera,
sen okvida varandra och till slut sliss! ~— lnte alls. De skjuter pi oss och
vi shjuter pi dem. Si git det till. .. Ni, kommer du med? —- Nej, jag kan
inte skjuta pi folk nir jag lnte it arg.”9

Frigan om hedern kunde stillas pi sin spets ocksi vid andra tillf'alw
lena Den lig till exempel bakom rivaliteten mellan tvi byar som
menade sig ha den hogsta och vackraste moskén, de mest vilordnade
och for insyn bist skyddade killorna, de mest storstilade festerna, de
renaste gatorna och si vidaren All slags rituell och institutionaliserad
tivlan erbjod ocksi forevindnmgar for duster om hedern, till exempel
milskjutningen som man ignade sig it vid alla lyckliga tilldragelser:
nit en pojke fotts, vid en omskirelse eller ett giftermil. Vid ett brollop
skulle den eskort av min och kvlnnor, som anfortroddes uppdraget att
frin en by eller grannstammen himta bruden, forst genomgi tvi pi
varandra foljande prov. Det forsta var forbehillet kvinnorna, mellan
tvi och sex ”ambassadriser” som itnjot anseende for munvighet, det
andra var avsett for minnen, itta till tjugo goda skyttar. Ambassadri-
serna utkimpade en poetisk munhuggnmg med kvlnnor ur brudens
slikt eller frin hennes by och forvintades fi. sista ordet; provet kunde
besti i gitor eller poesitivlan och det ankom pi brudens slikt att vilja

9. ”Souvenirs d’un vieux Kabyle”, ”Lorsqu’on se battait en Kabylie”, Bulle—
tin de l’Enseignement des Indigénes de l’Académie d’Alger, januarifldecem-
ber 1934, pp 12f.
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arten och lormen. Minnen tivlade l milskjutning. Pi morgonen nir
eskorten itervinde skulle de, medan kvinnorna forberedde bruden
och man lyckonskade fadern, med sina kulor krossa firsha igg (lbland
flata stenar) utlagda pi stort avstind i en sluttning eller pi en tridstub-
be. Om de misslyckades lick brudgummens hedersvakt sedan de
passerat under en isnesadel och erlagt boter itervinda holjda av sham.
Att dessa lekar ocksi hade en rituell funktion vlsar bide den rlgorésa
formalismen vid genomforandet och de magiska praktiker de gav
anledning till10

i

Aven om varje forolimpning ir en utmanlng, si ir, som vi shall so,
lnte varje utmaning en krinkning eller en forolimpning. Tivlan om
hedern ir l sjilva verket infogad l en rituallserad och institutionalise—
rad logik snarlik spelets eller vadhillningens. Det som silunda stir pi
spel, ir det som ir hederssak, som ir mf, vilj an att overtriffa den andre
l en kamp man mot man, Enligt spelteorin ar den gode spelaren den
som alltld lorutsitter att hans motspelare forstir att uppticka den
bista strategin och som anpassar sltt spel direfter. Pi samma sitt
forutsitter i hederns spel bide utmaningen och motstoten att var och
en av motstindarna viljer att spela spelet och respektera dess regler
och samtidigt utgir frin att den andre ir formogen att trilfa samma
val.

Den egentllga utmaningen, liksom forolimpningen, forutsitter i
llkhet med givan ett val att spela ett bestimt spel som lyder vissa
regler. Givan ir en utmaning som hedrar sin mottagare samtidigt som
den sitter hans mfpi prov. Sisom den som forolimpar nigon vilken
ir oformogen till motstot, driar ocksi den glvare, vars giva it si
omittlig att mojllgheten till gengiva ir utesluten, vanheder over Sig
sjilv. l bida fallen fordrar respekten for regeln att det limnas mojligw

10. De gamla trollkvinnorna anvinde olika metoder for att fortrolla iggen si
att de skulle forbli ”jungfrueliga”. For att bryta fortrollningen stack man hil
pi dem med en nil (se Slimane Rahmani; ”Le tir i la cible et le mfen Kabylie”,
Revue Africaine, XClH, 1949, pp 126—132. I det rituella systemets logik ir
geviret och gevirsskottet (liksom nilen) forknippade med manlig sexualitet.
Allt tycks tyda pi att — som i en mingd andra samhillen (se till exempel G.
Bateson: Naven. Stanford: Stanford University Press 1936, p 163) m nisan
(mf), den manliga virilitetens symbol, ocksi ir en fallisk symbol.
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värld var inget så svårt att skilja på som freds- och krigstillstånd. De av
hedern beseglade och garanterade vapenstillestånden mellan byar och
mellan stammar kunde, i likhet med försvarspakter mellan släkter,

bara göra ett tillfälligt slut på kriget, det allvarligaste av de spel som
hedern givit upphov till. Även om striden kunde vara föranledd av
ekonomiska intressen, och tjäna sådana intressen, så var den mer

besläktad med en institutionaliserad och reglerad tävlan än med ett
krig där man spelar ut alla tillgängliga medel för att uppnå en total
seger. Därom vittnar följande dialog som återgivits av en gammal
kabyl: ”En dag sade någon till Mohand qasi: - Kommer du med till
kriget? -- Vad gör man där? - Tja, när man ser en Rumi [en kristen eller
europe, Ö a] så sätter man en kula i honom. - Bara sådär utan vidare? --
Hur tycker du det ska vara då? -jag trodde man först borde diskutera,
sen okväda varandra och till slut slåss! - inte alls. De skjuter på oss och
vi skjuter på dem. Så går det till... Nå, kommer du med? - Nej, jag kan
inte skjuta på folk när jag inte är arg”9

Frågan om hedern kunde ställas på sin spets också vid andra tillfäl-
len. Den låg till exempel bakom rivaliteten mellan två byar som
menade sig ha den högsta och vackraste moskén, de mest välordnade
och för insyn bäst skyddade källorna, de mest storstilade festerna, de
renaste gatorna och så vidare. All slags rituell och institutionaliserad
tävlan erbjöd också förevändningar för duster om hedern, till exempel
målskjutningen som man ägnade sig åt vid alla lyckliga tilldragelser:
när en pojke fötts, vid en omskärelse eller ett giftermål. Vid ett bröllop
skulle den eskort av män och kvinnor, som anförtroddes uppdraget att
från en by eller grannstammen hämta bruden, först genomgå två på
varandra följande prov. Det första var förbehållet kvinnorna, mellan
två och sex ”ambassadriser” som åtnjöt anseende för munvighet, det
andra var avsett för männen, åtta till tjugo goda skyttar. Ambassadri-
serna utkämpade en poetisk munhuggning med kvinnor ur brudens
släkt eller från hennes by och förväntades få sista ordet; provet kunde
bestå i gåtor eller poesitävlan och det ankom på brudens släkt att välja

9. ”Souvenirs d,un vieux Kabyle”, ”Lorsqubn se battait en Kabylie”, Bulle-
tin de PEnSeignement des Indigênes de [JAcadémie d”Alger, januarifldecem-
ber 1934, pp 12f.
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arten och formen. Männen tävlade i målskjutning. På morgonen när
eskorten återvände skulle de, medan kvinnorna förberedde bruden
och man lyckönskade fadern, med sina kulor krossa färska ägg (ibland
flata stenar) utlagda på stort avstånd i en sluttning eller på en trädstub-
be. Om de misslyckades fick brudgummens hedersvakt sedan de
passerat under en åsnesadel och erlagt böter återvända höljda av skam.
Att dessa lekar också hade en rituell funktion visar både den rigorösa
formalismen vid genomförandet och de magiska praktiker de gav
anledning till.lo

i

Aven om varje förolämpning är en utmaning, så är, som vi skall se,
inte varje utmaning en kränkning eller en förolämpning. Tävlan om
hedern är i själva verket infogad i en ritualiserad och institutionalise-
rad logik snarlik spelets eller vadhållningens. Det som sålunda står på
spel, är det som är hederssak, som är mf, viljan att överträffa den andre
i en kamp man mot man. Enligt spelteorin är den gode spelaren den
som alltid förutsätter att hans motspelare förstår att upptäcka den
bästa strategin och som anpassar sitt spel därefter. På samma sätt
förutsätter i hederns spel både utmaningen och motstöten att var och
en av motståndarna väljer att spela spelet och respektera dess regler
och samtidigt utgår från att den andre är förmögen att träffa samma
val.

Den egentliga utmaningen, liksom förolämpningen, förutsätter i
likhet med gåvan ett val att spela ett bestämt spel som lyder vissa
regler. Gåvan är en utmaning som hedrar sin mottagare samtidigt som
den sätter hans mf på prov. Såsom den som förolämpar någon vilken
är oförmögen till motstöt, drar också den givare, vars gåva är så
omåttlig att möjligheten till gengåva är utesluten, vanheder över sig
själv. l båda fallen fordrar respekten för regeln att det lämnas möjligW

10. De gamla trollkvinnorna använde olika metoder för att förtrolla äggen så
att de skulle förbli ”jungfrueliga”. För att bryta förtrollningen stack man hål
på dem med en nål (se Slimane Rahmani: ”Le tir å la cible et le mfen Kabylie”,
Renare Africaíne, XClll, 1949, pp 126-132. l det rituella systemets logik är
geväret och gevärsskottet (liksom nålen) förknippade med manlig sexualitet.
Allt tycks tyda på att - som i en mängd andra samhällen (se till exempel G.
Bateson: Naoen. Stanford: Stanford University Press 1936, p 163) m näsan
(m'f), den manliga virilitetens symbol, också är en fallisk symbol.
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het att svara, kort sagt att utmaningen ai- rimlig. Samtidigt utgor gavan
och utmaningen en provokation, en uppfordran att svara. ”Den skam—
de ut honom”, sade enligt Marcy de marockanska berberna om den
gava i utmaningens form (Mensa) som horde ti11 vid hogtidliga ti1ifa1—
len. Den som mottagit gavan eller utsatts for forolampningen fangas i
utbytets maskineri och bar iaktta ett upptradande som, vad han an tar
Sig for, innehar att han besvarar -— om sa genom att vagra svara ~— den
provokation som den inledande handlingen utgjorde.“ Han kan valja
att fortsatta utbytet eHer att avbryta det (jfr schemat hatintiil). Gor
han det heia ti1l hederssak och bes1utar att fortsatta utbytet, 3%. an hans
vai identisht med det som motstandaren iniedde med; han accepterar
att spela spelet, som kan fortsatta i oandlighet”, eftersom motstoten i

11. G. Marcy: ”Les vestiges de la parenté maternelle en droit coutumier
herhere et le regime des successions touaregues”, Revue Africaine, 85, 1941,
pp 187-211. En av kommunikationens paradoxer ar an: man for att uttrycka
en vagran att kommunicera andéi maste kommunicera, och varje civilisation
forfogar over en icke-«kommunikativ symbolik, som for kabylerna vasentli—
gen inneb'ar att Vanda ryggen till, att vagra tala: ”De talar inte med varandra,
de 'alr som katt och ratta”. (Motsatsen ar att vara vand mot nagon, se nagon i
ansiktet (qabel), den hallning som tillkommer mannen av heder.) For att
uttrycka ett symboliskt angrepp eller en provokation Sager man: ”Jag pissar
pa dig” (a k bacbegb) och ”jag pissar dar du gar”. Om den man som inte aktar
sin slakts heder Sager man att ”han pissar pa shorten (p51 sina klader)”. I en
starkare betydelse Sager man edfi, smutsa ned (egentligen att bestryka vaxterw
nas knoppar med komockor for att skydda dem fran djur). Kvinnor emellan
uttrycks utmaningen eller smadelsen genom att man ”drar upp kjolen”
(Chemmer).

12. 1 Djemaa~3aharidj bevaras minnet av en t/oamgar; (blodshamnd) inom
stammen Ath Khellili som fortgick fran ungefar 1931 till 1945 (Ath Zellal).
”Det borjade sa'har: tvi broder hade dodat tva broder fran en annan familj.
For an; {i det att se ut som om de blivit angripna hade en av broderna sarat den
andre. Den ene domdes till atta its {angelse och brodern till ett nagot kortare
straff. Nar den senare (som var den med storst inflytande i slakten) frigavs,
vande han Sig om vid varje steg, hall standig utkik, var standigt pa sin vakt.
Han dodades av en Iejd drapare. En tredje bror, som var soldat, krossade
huvudet pa en medlem av den andra slakten med en sten. De tva familjerna
hotade att utplana varandra. Offren var redan atta (de fyra namnda intakna—
de). Marabutema fick i uppdrag at: forsoka biiagga konflikten, men alla deras
fredsappeller hjalpte inte. Den tredje brodern, soldaten, forblev besluten att '
fortsatta striden. En ansedd person fran en grannstam som varit qoiia.’ och
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(passivt moment)

% etc
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utdela motstét
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a ‘ Vanheder
Gava m «a» lfrégasattande

m Gengévaav sjélvkénslan
Potentiell vanheder \ etc
(passivt moment)

(aktivt moment)

vagran att ge gengéva
Forakt

atnjot allman respekt ombads att medla. Denna sokte upp den motstravige
och laxade upp honom: - ”Du har huvudet i en delu (tratt som for sadeskor—
nen till kvarnstenen); nasta gang ar det ditt huvud som kommer att malas
under kvvarnstenen. Den unge mannen genomgick nagot som liknade en kris
och bojde nacken. Man bad honom att hogtidligen uttala att han gick med p51
an: 151 slut p5. dodandet. Man framsade fatibcz. I narvaro av den samlade byn
offrade man en oxe. Den unge soldaten gav marabuterna pengar. Och man at
couscous tillsammans.” (Det an en av huvudpersonema som berattar.) Man
kan se att gruppen tvingas ingripa nar dess undergrupper hotas av utpianing.
Eftersom utmaningens och motstotens logik leder till att konflikten forlangs i
det oandhga, ar det i alla handelser viktigt att finna en hedersam utv'ag som
inte vanhedrar nagon av de Wit parterna och som under de aktuella omstan—
digheterna sanktionerar ett slut pa fientligheterna utan att hederns bud
darmed satts i friga. Forsoningsuppdraget tillkom alltid den storre grupp i
vilken de stridande parterna ingick elIer ”neutrala” grupper, utomstaende
eller marabutslakter. Nar tvisten utspelas inom en stor slak‘t foreskriver de
vise hur man shall upptrada, bilagger konflikten och domer ihland den som
trilskas till boter. Skulle en konflikt bryta ut melian tva maktiga sl'akter
anstranger Sig ovriga slakter inom samma old/9mm att dampa den. Forsoning—
ens logik a1» kort sagt identisk med den logik for konflikten mellan grenar av
samma slakt vars framsta princip uttrycks i ordspriket: ”Jag hatar min bror,
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het att svara, kort sagt att utmaningen är rimlig. Samtidigt utgör gåvan
och utmaningen en provokation, en uppfordran att svara. ”Den skäm-
de ut honom”, sade enligt Marcy de marockanska berberna om den
gåva i utmaningens form (tawsa) som hörde till vid högtidliga tillfäl-
len. Den som mottagit gåvan eller utsatts för förolämpningen fångas i
utbytets maskineri och bör iaktta ett uppträdande som, vad han än tar
sig för, innebär att han besvarar - om så genom att vägra svara - den
provokation som den inledande handlingen utgjorde.11 Han kan välja
att fortsätta utbytet eller att avbryta det (jfr schemat härintill). Gör
han det hela till hederssak och beslutar att fortsätta utbytet, så är hans
val identiskt med det som motståndaren inledde med; han accepterar
att spela spelet, som kan fortsätta i oändlighet'z, eftersom motstöten i

11. G. Marcy: ”Les vestiges de la parenté maternelle en droit coutumier
berbère et le régime des successions touarègues”, Renare Äfricaine, 85, 1941,
pp 187-211. En av kommunikationens paradoxer är att man för att uttrycka
en vägran att kommunicera ändå måste kommunicera, och varje civilisation
förfogar över en icke-kommunikativ symbolik, som för kabylerna väsentli-
gen innebär att vända ryggen till, att vägra tala: ”De talar inte med varandra,
de är som katt och råtta”. (Motsatsen är att vara vänd mot någon, se någon i
ansiktet (qabel), den hållning som tillkommer mannen av heder.) För att
uttrycka ett symboliskt angrepp eller en provokation säger man: ”Jag pissar
på dig” (a k bachegb) och ”jag pissar där du går”. Om den man som inte aktar
sin släkts heder säger man att ”han pissar på skörten (på sina kläder)”. I en
starkare betydelse säger man edfí, smutsa ned (egentligen att bestryka växterm
nas knoppar med komockor för att skydda dem från djur). Kvinnor emellan
uttrycks utmaningen eller smädelsen genom att man ”drar upp kjolen”
(eken/inter).

12. l Djemäa-Saharidj bevaras minnet av en tloarngart (blodshämnd) inom
stammen Ath Khellili som fortgick från ungefär 1931 till 1945 (Ath Zellal).
”Det började såhär: två bröder hade dödat två bröder från en annan familj.
För att få det att se ut som om de blivit angripna hade en av bröderna sårat den
andre. Den ene dömdes till åtta års fängelse och brodern till ett något kortare
straff. När den senare (som var den med störst inflytande i släkten) frigavs,
vände han sig om vid varje steg, höll ständig utkik, var ständigt på sin vakt.
Han dödades av en lejd dråpare. En tredje bror, som var soldat, krossade
huvudet på en medlem av den andra släkten med en sten. De två familjerna
hotade att utplåna varandra. Offren var redan åtta (de fyra nämnda inräkna-
de). Marabuterna fick i uppdrag att försöka bilägga konflikten, men alla deras
fredsappeller hjälpte inte. Den tredje brodern, soldaten, förblev besluten att '
fortsätta striden. En ansedd person från en grannstam som varit qâíd och
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åtnjöt allmän respekt ombads att medla. Denna sökte upp den motsträvige
och läxade upp honom: - ”Du har huvudet i en delu (tratt som för sädeskor-
nen till kvarnstenen); nästa gång är det ditt huvud som kommer att malas
under kvrarnstenen. Den unge mannen genomgick något som liknade en kris
och böjde nacken. Man bad honom att högtidligen uttala att han gick med på
att få slut på dödandet. Man framsade fatz'lm. l närvaro av den samlade byn
offrade man en oXe. Den unge soldaten gav marabuterna pengar. Och man åt
couscous tillsammans” (Det är en av huvudpersonerna som berättar.) Man
kan se att gruppen tvingas ingripa när dess undergrupper hotas av utplåning.
Eftersom utmaningens och motstötens logik leder till att konflikten förlängs i
det oändliga, är det i alla händelser viktigt att finna en hedersam utväg som
inte vanhedrar någon av de två parterna och som under de aktuella omstän-
digheterna sanktionerar ett slut på fientligheterna utan att hederns bud
därmed sätts i fråga. Försoningsuppdraget tillkom alltid den större grupp i
vilken de stridande parterna ingick eller ”neutrala” grupper, utomstående
eller marabutsläkter. När tvisten utspelas inom en stor släkt föreskriver de
vise hur man skall uppträda, bilägger konflikten och dömer ibland den som
trilskas till böter. Skulle en konflikt bryta ut mellan två mäktiga släkter
anstränger sig övriga släkter inom samma eid/omm att dämpa den. Försoning-
ens logik är kort sagt identisk med den logik för konflikten mellan grenar av
samma släkt vars främsta princip uttrycks i ordspråket: ”jag hatar min bror,

2 mKulrrnrsocíologí
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Sig 51 en ny utmaning, Si berattas det fian ion: att hamnden knappt
hunnii inlibordas forran heia slakten iirade en giadjefest over att det
var slut med vanhedern, tbuqdba cm—tsazsa, det viii saga shit p5; det
onda i ”ievei‘n” man plagats av tiii foljd av forol'ampningen, samtidigt
som begaret efter hamnd biivit tillfredsstalit: mannen iyrade av skoti-
saivor och kvinnorna mpade ”io—jo”, ”io—jo”, varmed kungjordes att
hamnden var fullbordad, 3a ail: alia skuiie kunna 3e hur en hedersam
Siakt visste att inte droja med an ateruppratta sitt anseende — men
avsikten var ocksa att fiendesi'alkten inte skulle behova svava i tvivels~
mal om vem som var upphov till deras oiycka. Vad tjanar hamnden till
om den forbiir anonym? (Djemaa—Saharidj)

Valet av det andra aiternaiivet kan ha skiida elier rentav motsatta
inneborderi Foroiampningens upphovsman kan vara overlagsen, jam~
bordig eiler underiagsen den foroiampade i fysisk Styrka och anseende
samt i fraga om hur betydande och auktoritativ den gmpp han iiilhor
air, Aven om hederns logik forntsatter ett erkannande av en ideal
jamiikhet i fraga om heder "air det folkliga medvetandet for den skull
inte okansligt for faktisk ojamiikhet. Den som basunerar ut ”Ocksé
jag har mustasch” far svar med ordspraket ”Det at“ skiiinad pa harens
och iejonets mustasch”. Hair utveckias en oandiigt subtii Spontan
kasuistik, som vi nu skail granska narmai‘e. Vi har forst det fall nai den

men jag hatar den 50m hatar honom”. Nar det ena av tva iientliga lager
stammade fran marabuter, tillkallades frammande marabuter for att makla
fred. Striderna mellan tva ”partier” foijde samma logik som hamnden, Viiket
ar forstaeligt mot bakgrund av att hamnden egentligen aldrig ax individuell;
den som utfor den har alitid mandat fran den undergrupp han tillhor. ibland
kunde konflikten forts'atta under flera decennier. ”Min farmor [eller mor—
mor] berattade for mig”, uppgav en informator i sextioarsaldern {ran Dje—
maa—Saharidj, ”att gaff ufella (det ledande partiet) tillbringade tjugotva 5r
borta fran hemtrakten, i Hamrawa—dalen. Det hande namiigen att det gaff
(parti) som iidit nederlag maste ge sig av med sina kvinnor och barn. i
allm'anhet var motsattningen mellan ”partierna” 351 last och kompromisslos
att aktenskap var omojliga, men for at: besegia freden meilan tvii slakter eller
Eva ”partier” kunde man 151a ett aktenskap melian tva inflyteiserika iamiljer
sanktionera slutet p51 striderna. i ett sadant fall vanhedrades ingen; For at:
efter en konflikt kunna besegla ireden samiades de tva ”partierna”. Ledarna
for de Wit lagren hade med sig litet krut, som man lade i vassror som man
utbytte. Det var amom, fred.” '
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forolampade, atminstone ideait, besitter medlen for en motstot: om
han visar Sig oformogen an anta utmaningen (som kan utgoras av en
gava eiier en forolampning), om han p5, grund av kienmod eiier
svaghet drai' sig undan och avstar {ran att svara, da vaijer han 3a att saga
att sjaiv skapa sin vanheder som darmed ar ohjalplig (ibabdal imanis
eiier simanis). Han erkanner Sig besegrad i ett spel som han trots ailt
horde ha speiat. Men an; inte svara kan ocksa uttrycka en Vagian att
gora en motstot: den forolampade vagrar att uppfatta det han utsatis
for som en forolampning och later genom sitt forakt, som han kan visa
genom an leja en drapare, forolampningen faiia tiiibaka pa upphovs—
mannen, som finner Sig vanhedrad13 Pa samma satt kan n'ar det galler-
en gava mottagai‘en gora kiart att han valjer att vagra ga in pa utbytet,
antingen genom an ta avstand fran gavan eller genom att p5. piatsen
eller efter en tid ge en gengava som air hell: identisk med den ursprung—
iiga gavani Ocksa da avstannar utbytet. Enligt denna logik an den: kort
sagt bara overbudet __ att besvara en utmaning med en utmaning - som
kan utn‘ycka valet att speia spelet enligt regein om den standigt
fornyade utmaningen och motstoten.

Vi har ocksa failet nai‘ forol'ampningens upphovsman har ett odis-
kutabeit overtag over den han forolampat. Hedems bud, och den
opinion som har till uppgift att sorja for att hederns bud respekteras,
fordrar av den foroiampade bara att han accepterar an spela speiet; den
enda forkastliga attityden a1» att dra Sig undan utmaningen. For att
aterupprattas info]: den alimanna meningen kravs inte att han ‘trinnafew
rar over den som forolampat honom. Man kiandrar inte den besegrade
som gjort sin plikt; ja, om denne besegrats eniigt stridens lagar, 35. ar
han i sjaiva verket segrare enligt hederns lag. Dessutom ateriaiier
elbnbadla pa den som dubbeit upp missbrukat sin overlagsenhet
genom an: forst forol'ampa en annan och dessutom utga nr konfronta-
tionen som segrare... Den som ntsatts for foroiampningen kan ocksa

13. Jamfor den forsta beratteisen, pp 20—22. ”En familj ar forlorad om den
inte raknar aiminstone en slyngel”, Sager man. Eftersom en man av heder inte
kan nedlata Sig till att ta smadelserna fran en ovardig pa allvar och anda inte, i
synnerhet inte i staden, kan skydda Sig mot dennes forolampningar, maste
han ha en egen slyngel att skicka p51 den andre.
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sig är en ny utmaning. Så berättas det från förr att hämnden knappt
hunnit fullbordas förrän hela släkten firade en glädjefest över att det
var slut med vanhedern, tbuqdba ara-trasa, det vill säga slut på det
onda i ”levern” man plågats av till följd av förolämpningen, samtidigt
som begäret efter hämnd blivit tillfredsställt: männen fyrade av skott-
salvor och kvinnorna ropade ”jo-jo”, ”jo-jo”, varmed kungjordes att
hämnden var fullbordad, så att alla skulle kunna se hur en hedersam
släkt visste att inte dröja med att återupprätta sitt anseende - men
avsikten var också att fiendesläkten inte skulle behöva sväva i tvivela-
mål om vem som var upphov till deras olycka. Vad tjänar hämnden till
om den förblir anonym? (Djemaa-Saharidj)

Valet av det andra alternativet kan ha skilda eller rentav motsatta
innebörder. Pörolämpningens upphovsman kan vara överlägsen, jäm~
bördig eller underlägsen den förolämpade i fysisk styrka och anseende
samt i fråga om hur betydande och auktoritativ den grupp han tillhör
är. Även om hederns logik förutsätter ett erkännande av en ideal
jämlikhet i fråga om heder är det folkliga medvetandet för den skull
inte okänsligt för faktisk ojämlikhet. Den som basunerar ut ”Också
jag har mustasch” får svar med ordspråket ”Det är skillnad på harens
och lejonets mustasch”. Här utvecklas en oändligt subtil spontan
kasuistik, som vi nu skall granska närmare. Vi har först det fall när den

men jag hatar den som hatar honom”. När det ena av två fientliga läger
stammade från marabuter, tillkallades främmande marabuter för att mäkla
fred. Striderna mellan två ”partier” följde samma logik som hämnden, vilket
är förståeligt mot bakgrund av att hämnden egentligen aldrig är individuell;
den som utför den har alltid mandat från den undergrupp han tillhör. lbland
kunde konflikten fortsätta under flera decennier. ”Min farmor [eller mor-
mor] berättade för mig”, uppgav en informatör i sextioårsåldern från Dje-
mäa-Saharidj, ”att suff ufella (det ledande partiet) tillbringade tjugotvå år
borta från hemtrakten, i HamraWa-dalen. Det hände nämligen att det suff
(parti) som lidit nederlag måste ge sig av med sina kvinnor och barn. l
allmänhet var motsättningen mellan ”partierna” så låst och kompromisslös
att äktenskap var omöjliga, men för att besegla freden mellan två släkter eller
två ”partier” kunde man låta ett äktenskap mellan två inflytelserika familjer
sanktionera slutet på striderna. l ett sådant fall vanhedrades ingen. För att
efter en konflikt kunna besegla freden samlades de två ”partierna”. Ledarna
för de två lägren hade med sig litet krut, som man lade i vassrör som man
utbytte. Det var amma, fred” '
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förolämpade, åtminstone idealt, besitter medlen för en motstöt: om
han visar sig oförmögen att anta utmaningen (som kan utgöras av en
gåva eller en förolämpning), om han på grund av klenmod eller
svaghet drar sig undan och avstår från att svara, då väljer han så att säga
att själv skapa sin vanheder som därmed är ohjälplig (ibaba'al imanis
eller símanís). Han erkänner sig besegrad i ett spel som han trots allt
borde ha spelat. Men att inte svara kan också uttrycka en vägran att
göra en motstöt: den förolämpade vägrar att uppfatta det han utsatts
för som en förolämpning och låter genom sitt förakt, som han kan visa
genom att leja en dråpare, förolämpningen falla tillbaka på upphovs-
mannen, som finner sig vanhedrad.13 På samma sätt kan när det gäller
en gåva mottagaren göra klart att han väljer att vägra gå in på utbytet,
antingen genom att ta avstånd från gåvan eller genom att på platsen
eller efter en tid ge en gengåva som är helt identisk med den ursprung-
liga gåvan. Också då avstannar utbytet. Enligt denna logik är det kort
sagt bara överbudet -- att besvara en utmaning med en utmaning -- som
kan uttrycka valet att spela spelet enligt regeln om den ständigt
förnyade utmaningen och motstöten.

Vi har också fallet när förolämpningens upphovsman har ett odis-
kutabelt övertag över den han förolämpat. Hederns bud, och den
opinion som har till uppgift att sörja för att hederns bud respekteras,
fordrar av den förolämpade bara att han accepterar att spela spelet; den
enda förkastliga attityden är att dra sig undan utmaningen. För att
återupprättas inför den allmänna meningen krävs inte att han triumfew
rar över den som förolämpat honom. Man klandrar inte den besegrade
som gjort sin plikt; ja, om denne besegrats enligt stridens lagar, så är
han i själva verket segrare enligt hederns lag. Dessutom återfaller
elbabadla på den som dubbelt upp missbrukat sin Överlägsenhet
genom att först förolämpa en annan och dessutom utgå ur konfronta-
tionen som segrare. Den som utsatts för förolämpningen kan också

13. jämför den första berättelsen, pp 20_22. ”En familj är förlorad Om den
inte räknar åtminstone en slyngel”, säger man. Eftersom en man av heder inte
kan nedlåta sig till att ta smädelserna från en ovärdig på allvar och ändå inte, i
synnerhet inte i staden, kan skydda sig mot dennes förolämpningar, måste
han ha en egen slyngel att skicka på den andre.
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utan att utdela nigon motstot vinda ellmlmdla mot den som forolim«
pat honom. Det richer med att han anligger en odmjuk attityd som
betonar hans svaghet och dirigenom framhiver det godtyckhga, re—
gelvidriga och mitdosa hos forolimpningen. Mer omedvetet in med—
vetet iberopar han Sig dirmed pi den andra foljdsatsen tifl principen
om jimhkhet i heder: den som forolimpar nigon som ir oformogen
att anta utmaningen vanhedrar Sig sjilv.” Denna strategi ir givetvis
bara tiHiten pi viflkor att deti gruppens ogon inte rider nigon tvekan
om skillnaden mellan motstindarna och anvinds normah av indiVider
som av samhiflet erkinns som svaga, sisom khenterna (yard/9 irsumut-
hen, de som stodjer Sig pi) eher medlemmar av mindre slikter (ita‘fa-
new, de magra, de svaga) (Aghbala).

'

Slutligen har vi det fall nir upphovsmannen til]. forolimpningen ir
underligsen den forolimpade. Den senare han genom att gora en
motstot sitta sig over tredje foljdsatsen till principen om jimhkhet i
heder, men skuHe han missbruka sitt overtagfi utsitter han Sig for egen
del for den vanheder som normalt shnHe iterfaflit pi den andre, pi den
foraktade (amalgqur) och inhrlshe person som forolimpar ohetink—
samt och omedvetetw Klohheten rider honom snarare att avsti frin
varje motstot och i. stiller gora det drag sorn i Pranhrike skulle kaUas
”1e coup de mépris”‘5, foraktets utspel. Han bor, siger man, ”lita
honom shifla tiHs han trottnar” och ”vigra tivfla med honom’fl Efter-
som frinvaron av motstot inte kan tiHshrivas feghet eHer svaghet filler
vanhedern tillbaha pi forolimpningens formitne npphovsmann

Trots att man skulle hunna anvinda en mingd observationer och
herittelser for att ilhrstrera vart och ett av dessa fall, ir grinserna dem
emeflan vanligtvis inte sirskilt tydhga. Detta gor att envar infor den
allrninna meningen -— som ir hide domare och medbrottshng w kan

14. Jimfor den andra berittelsen, pp 22—23.

15. Aven om alla de analyser som presenteras i denna studie oupphorligen
leder den visterlindske lisaren tillbaka till hans egen kulturella tradition,
skall skillnaderna for den skulle inte underbetonas. Av ridsla for att forleda
till etnocentrisk identifikation grundad pi ytliga analogier undviker vi dirfor
i regel — med undantag for fall som detta dir de ir sirskilt pifallande — att
antyda nigra likheter.

Heders/eéimlan 37

spela pi tvetydigheter och oklarheter i upptridandet: eftersorn skill-—
naden ofta ir hirfin mellan en utebhven motstot till foljd av ridsla och
en vigran att svara som techen pi forakt, kan en spotsk hillning aHtid
tjina till att dolja hlenmodet; Men varje kabyl ir en mistare i hasuistik,
och allminna meningens domstol kan aHtid fiHa avgorandetm

Drivkratten i hederns dialektik ir siledes m'f, som gor min benigna
att vilja att gora en motstot. Den kultureHa traditionen erbjuder ingen
mojlighet att dra Sig undan hederns bud, och dessutom ir gruppens
tryck som starhast i sjilva valogonblicket —— 11 forsta hand trycket frin
slihtens medlemmar, som ir heredda att trida in som ersittare for den
svage (ty hedern ir i lihhet med jorden odelhar och en individs
ireloshet drabbar aHa), men ocksi frin klanens eHer byns gemenskap
som ir snar att klandra och fordoma fegheten efler eftergivenheten.
Nir en man hamnat i situationen att han ir skyldig att himnas en
forolimpning undviker alla i hans omgivning noga att piminna ho-
nom dirom, men alla iakttar honom for art forsoka gissa hans avsikter.
En oro trycker aHa hans anhorrga inda till den dag han framligger sina
planer for det sliktrid som samlats pi hans egen eller de ildstes
hegiran. Oftast erbjnder man Sig att bisti honom, antingen genom att -
ge honom pengar for att leja en dripare eller genom att folja med
honom om han hifler fast vid art ta saken i egna hinder. Bruket
foreskrrver att han avbojer denna medverkan och hara begir att en
annan fuflfoljer hans avhrutna uppdrag for den hindelse att han Sjilv
skulle misslychas; hedern kriver i sjilva verhet att om det hhr nodvin-
digt alla sliktingar, forenade som handens fingrar, den ene efter den
andre allt efter nirheti sliktskap engagerar Sig 17. himndens fullbordan.
Om den som forolimpats inte visar tillricklig heslutsamhet och utan
att offenthggora att han tinker avsti frin himnden indi stindrgt
skjuter upp verhstiflandet, borjar slihtens medlemmar bh oroade. De
visaste ridgor och en av dem anfértros uppdraget att piminna honom
om hans phht och uppfordra honom att ofordrojligen himnaso Skulle
detta iterkaflande till ordningen vara verkningslost overgir man till
hot: en annan kommer att utfora himnden i den forolimpades stifle,
vflket skulle vanhedra honom i folks ogon, samtidigt som fiendeslik—
ten lika fullt skulle hilla honom ansvarig och han dirmed i sin tnr
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utan att utdela någon motstöt vända ellmlmdla mot den som föroläm-
pat honom. Det räcker med att han anlägger en ödmjuk attityd som
betonar hans svaghet och därigenom framhäver det godtyckliga, re-
gelvidriga och måttlösa hos förolämpningen. Mer omedvetet än med-
vetet åberopar han sig därmed på den andra följdsatsen till principen
om jämlikhet i heder: den som förolämpar någon som är oförmögen
att anta utmaningen vanhedrar sig själv,H Denna strategi är givetvis
bara tillåten på villkor att det i gruppens ögon inte råder någon tvekan
om skillnaden mellan motståndarna och används normalt av individer
som av samhället erkänns som svaga, såsom klienterna Omid/a itszamut-
hen, de som stödjer sig på) eller medlemmar av mindre släkter (itacfa-
nen, de magra, de svaga) (Aghbala).

'

Slutligen har vi det fall när upphovsmannen till förolämpningen är
underlägsen den förolämpade. Den senare kan genom att göra en
motstöt sätta sig över tredje följdsatsen till principen om jämlikhet i
heder, men skulle han missbruka sitt övertag, utsätter han sig för egen
del för den vanheder som normalt skulle återfallit på den andre, på den
föraktade (amalgqur) och inbilske person som förolämpar obetänk-
samt och omedvetet, Klokheten råder honom snarare att avstå från
varje motstöt och istället göra det drag som i Frankrike skulle kallas
”le coup de méprisms, föraktets utspel. Han bör, säger man, ”låta
honom skälla tills han tröttnar” och ”vägra tävla med honorn”, Efter-
som frånvaron av motstöt inte kan tillskrivas feghet eller svaghet faller
vanhedern tillbaka på förolämpningens förmätne upphovsman..

Trots att man skulle kunna använda en mängd observationer och
berättelser för att illustrera vart och ett av dessa fall, är gränserna dem
emellan vanligtvis inte särskilt tydliga. Detta gör att envar inför den
allmänna meningen - som är både domare och medbrottsling - kan

14. jämför den andra berättelsen, pp 22-23,

15. Även om alla de analyser som presenteras i denna studie oupphörligen
leder den västerländske läsaren tillbaka till hans egen kulturella tradition,
skall skillnaderna för den skulle inte underbetonas, Av rädsla för att förleda
till etnocentrisk identifikation grundad på ytliga analogier undviker vi därför
i regel - med undantag för fall som detta där de är särskilt påfallande - att
antyda några likheter.

Heders/eänslan 37

spela på tvetydigheter och oklarheter i uppträdandet: eftersom skill-
naden ofta är hårfin mellan en utebliven motstöt till följd av rädsla och
en vägran att svara som tecken på förakt, kan en spotsk hållning alltid
tjäna till att dölja klenmodet, Men varje kabyl är en mästare i kasuistik,
och allmänna meningens domstol kan alltid fälla avgörandet,

Drivkraften i hederns dialektik är således mf, som gör män benägna
att välja att göra en motstöt. Den kulturella traditionen erbjuder ingen
möjlighet att dra sig undan hederns bud, och dessutom är gruppens
tryck som starkast i själva valögonblicket - i första hand trycket från
släktens medlemmar, som är beredda att träda in som ersättare för den
svage (ty hedern är i likhet med jorden odelbar och en individs
ärelöshet drabbar alla), men också från klanens eller byns gemenskap
som är snar att klandra och fördöma fegheten eller eftergivenheten.
När en man hamnat i situationen att han är skyldig att hämnas en
förolämpning undviker alla i hans omgivning noga att påminna ho-
nom därom, men alla iakttar honom för att försöka gissa hans avsikter.
En oro trycker alla hans anhöriga ända till den dag han framlägger sina
planer för det släktråd som samlats på hans egen eller de äldstes
begäran. Oftast erbjuder man sig att bistå honom, antingen genom att -
ge honom pengar för att leja en dråpare eller genom att följa med
honom om han håller fast vid att ta saken i egna händer, Bruket
föreskriver att han avböjer denna medverkan och bara begär att en
annan fullföljer hans avbrutna uppdrag för den händelse att han själv
skulle misslyckas; hedern kräver i själva verket att om det blir nödvän-
digt alla släktingar, förenade som handens fingrar, den ene efter den
andre allt efter närheti släktskap engagerar sig i hämndens fullbordan.
Om den som förolämpats inte visar tillräcklig beslutsamhet och utan
att offentliggöra att han tänker avstå från hämnden ändå ständigt
skjuter upp verkställandet, börjar släktens medlemmar bli oroade, De
visaste rådgör och en av dem anförtros uppdraget att påminna honom
om hans plikt och uppfordra honom att ofördröj ligen hämnas, Skulle
detta återkallande till ordningen vara verkningslöst övergår man till
hot: en annan kommer att utföra hämnden i den förolämpades ställe,
vilket skulle vanhedra honom i folks ögon, samtidigt som fiendesläk-
ten lika fullt skulle hålla honom ansvarig och han därmed i sin tur
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skulle hotas av tkamgarz; (blodshamnd). Infor inSikten att han utsatter
sig for feghetens och hamndens sammanlagda verkningar har han bara
att valja mellan att, som man Sager, ”haklanges” skrida till verket eller
att g5. i exil16 (Ait Hichem),

Kanslan for hedern ar nagot man lever med infor andra. Nif ar
framfor allt det som Sporrar en att till varje pris forsvara en viss hild av
Sig Sjalv som a1“ avsedd for andra. En betydande man (argaz el ‘41:) hor
oavlatligt vara pa sin vakt. Han maste vahia sina 0rd, som ”likt kulan
som lamnar gevaret inie atervander”, och detta sa mycket mei‘ som
varje handling och varje ord galler for hela hanS grupp. ”Djuren
tjudras vid foten, men tungan ar mannens hand...” En obetydlig man
daremot ar den om vilhen man Sager ”itbatsu”, ”han har for vana att
glomma”. Han glommer Siit ord (mead), det vill Saga Sina ataganden,
Sina hederssknlden Sina plikter. ”En man fran llmayen sade en gang an:
han Skulle vilj a ha en hals lika lag som kamelens, 3a att hanS ord nar de
lamnade hjariat hade lang vag innan de nadde fram till tungan, vilket
Skulle ge honom tid att tanka efter.” Det var ett Satt att uttrycha den
betydelse som lasies vid ett avgivet ord och ett svuret lofteo ”Mannen
som glommer ar ingen man”, Sager ordspraket. Han glommer och han
glommer vem han sjalv n (it/dawn imanis). Man Sager ocksa: ”Han ater
upp Sin mustasch”. Han glommer Sina forfader och den respekt han ar
Skyldig dem, och den respekt han ax Skyldig Sig sjalv for an: vara vardig
dem (Les lsseis). En man utan sjalvaktning (mabla el‘ardb, mabla

16. Kusinen till en undergiven man (en sadan kallades rad/9i, den som sam-
tycker, eller multa‘lem, den som vet), sade en dag till en annan man: ”Vad
vantar du dig, har man en bror som saknar m'fkan man inte Satta pa honom en
nif av jordl” Och han fortsatte; ”Om min kusin varit krympling Skulle det
vara normalt att jag hamnades for hans rakning, och at: jag betalade for
hamnden om han saknat pengar. Men han bara sitter och tar emot utan att det
beror honom. Jag tanker inte skickas till Cayenne [den franska straffkolonin]
eller ruinera mig for hans skull!” (ElKalaa). Fruktan for den franska ratts—
Skipningen, den forsvagade kanslan for familjesolidariteten och smittan {ran
ett annat vardesystem har medfort att habylerna ofta fornekar den gamla
hederskoden. l det gamla samhallet var hedern odelbar, liksom Slaktjorden.
Kanslan att forsvaret av hedern 51' en rent individuell angélagenhet har
utvecklats parallellt med den under de senaste tvfi decennierna allt mer
framtr'adande tendensen till nedbrytning av det gemensamma agandet.

Heders/ecimlan 39

[oz/syn, mabla erg/a, mabla el/Qackma) n en man som later Sitt intima jag
med dess Sinnesrorelsei och svagheter Skina ham... En vis man daremoi:
ar den som vet att hevara det hemliga, som i varje ogonhlick visar prov
pa fortanhsamhet och dishretion (amesrm, amabamz nessm, den som
svartsjnkt hevakar det hemliga). Man maste Standigt vakta pa Sig Sjalv
for an hunna lyda den sociala moralens grundlaggande foreskrift som
forbjuder att man utmarker Sig med egenhetei" och som kiaver att man
sa langt som mojligt later den egna, innersta och nnika personligheten
forsvinna under en sloja av hlygsamhet och disloretionn ”Det ar ingen
annan an dj'alvulen (Claimn) Som Sager jag”; ”det ar ingen annan an
djavulen som boi‘jar med Sig Sjalv”; forsamlingen (tbajma‘tb) n for-
samlingen, bara juden a1“ ensam”. l alla dessa talesatt uttrycks samma
imperativ, det som pahjndei‘ loinekandet av det iniima jagei och som
forverkligas i solidariteiens forsakelser och i den omsesidiga hjalpen
lika val som i den diskretion och blygsamh‘et som hor anstandigheten
till. l motsats till den som inte ar vnxen Sig Sjalv och darior ger uttryck
at otalighet och vrede, pratar vitt och brett och Shratiar tanklost,
loiivrar Sig eller jagar upp Sig och rusar ivag utan eitertanke, brakar,
Skiiher och far ut i otidigheter (el/Qamaq), han som kort sagt ger eiter'
for varje impuls, som sviher Sig Sjalv och inte formar leva upp till
Vardighetens, distinktionens och blygsamhetens ideal, dygder som
alla i Sig innesluter, med ett ord, el/gac/omoi -— i motsais till denne
definieras mannen av heder vasentligen av trohet mot Sig Sjalv, av
omsorgen att vara vardig en heStamd idealhild av Sig Sjalv. Balanserad,
forsiktig och aierhallsam i sin: Sprakhruk vager han alltid for och emot
(amiyaz i motSatS till aferfer, den som fladdrar omkring, den latte
mannen, eller acbegyab, den som dansar). Han ger Sitt ord uian att
tveka och Slingrar Sig inte nndan Sina Skyldigheter med ett wissen,
”kanske”, ”vem vet” P”, eit svai" som ar passande for hvinnor och hara
for hvinnor. Han ar den som haller ord infor andra och Sig Sjalv och
om vilhen’man Sager ”det an en man och ett ord” (mgaza d‘wawal) (El
Kalaa). De'i: som ar hederssak ar fundamentet for den moral som den
ager vilken alltid kanner Sig Stalld infor andraS hlickar och har hehov
av andra for art existera, eftersom den hild han got av Sig Sjalv inte kan
Skiljas fran den hild av Sig sjalv han far fran andra. ”Mannen (ar man)
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skulle hotas av thamgart (blodshämnd). Inför insikten att han utsätter
sig för feghetens och hämndens sammanlagda verkningar har han bara
att välja mellan att, som man säger, ”baklänges” skrida till verket eller
att gå i exil16 (Air Hichem).

Känslan för hedern är något man lever med inför andra. Nif är
framför allt det som sporrar en att till varje pris försvara en viss bild av
sig själv som är avsedd för andra. En betydande man (argaz elcali) bör
oavlåtligt vara på sin vakt. Han måste vakta sina ord, som ”likt kulan
som lämnar geväret inte ätervänder”, och detta så mycket mer* som
varje handling och varje ord gäller för hela hans grupp. ”Djuren
tjudras vid foten, men tungan är männens band. ” En obetydlig man
däremot är den om vilken man säger ”itharsu”, ”han har för vana att
glömma”. Han glömmer sitt ord (ritual), det vill säga sina åtaganden,
sina hedersskulder, sina plikter. ”En man från llmayen sade en gäng att
han skulle vilja ha en hals lika låg som kamelens, sä att hans ord när de
lämnade hjärtat hade lång väg innan de nådde fram till tungan, vilket
skulle ge honom tid att tänka efter.” Det var ett sätt att uttrycka den
betydelse som fästes vid ett avgivet ord och ett svuret löfte. ”Mannen
som glömmer är ingen man”, säger ordspråket. Han glömmer och han
glömmer Vem han själv är (it/aritsu imanís). Man säger också: ”Han äter
upp sin mustasch”. Han glömmer sina förfäder och den respekt han är
skyldig dem, och den respekt han är skyldig sig själv för att Vara värdig
dem (Les lssers). En man utan självaktning (mabla. elcardh, mabla

16. Kusinen till en undergiven man (en sådan kallades rad/ai, den som sam-
tycker, eller multaclem, den som vet), sade en dag till en annan man: ”Vad
väntar du dig, har man en bror som saknar mfkan man inte sätta på honom en
nif av jordl” Och han fortsatte: ”Om min kusin varit krympling skulle det
vara normalt att jag hämnades för hans räkning, och att jag betalade för
hämnden om han saknat pengar. Men han bara sitter och tar emot utan att det
berör honom. jag tänker inte skickas till Cayenne [den franska straffkolonin]
eller ruinera mig för hans skulll” (EllKalaa). Fruktan för den franska rätts-
skipningen, den försvagade känslan för familjesolidariteten och smittan från
ett annat värdesystem har medfört att kabylerna ofta förnekar den gamla
hederskoden. l det gamla samhället var hedern odelbar, liksom släktjorden.
Känslan att försvaret av hedern är en rent individuell angelägenhet har
utvecklats parallellt med den under de senaste två decennierna allt mer
framträdande tendensen till nedbrytning av det gemensamma ägandet.

Heders/etinslan 39

Zanyar, mabla era/ri, mabla el/Qachmri) är en man som låter sitt intima jag
med dess sinnesrörelser och svagheter skina fram.. En vis man däremot
är den som vet att bevara det hemliga, som i varje ögonblick visar prov
pä förtänksamhet och diskretion (amesmr, amabaruz nessar, den som
svartsjukt bevakar det hemliga). Man mäste ständigt vakta på sig själv
för att kunna lyda den sociala moralens grundläggande föreskrift som
förbjuder att man utmärker sig med egenheter och som kräver att man
sä längt som möjligt låter den egna, innersta och unika personligheten
försvinna under en slöja av blygsamhet och diskretion. ”Det är ingen
annan än djävulen (CI/attan) som säger jag”; ”det är ingen annan än
djävulen som börjar med sig själv”; församlingen (tbajmaíth) är för-
samlingen, bara juden är ensam”. l alla dessa talesätt uttrycks samma
imperativ, det som päbjuder förnekandet av det intima jaget och som
förverkligas i solidaritetens försakelser och i den ömsesidiga hjälpen
lika väl som i den diskretion och blygsamh'et som hör anständigheten
till. l motsats till den som inte är vuxen sig själv och därför ger uttryck
åt otålighet och vrede, pratar vitt och brett och skrattar tanklöst,
förivrar sig eller jagar upp sig och rusar iväg utan eftertanke, bråkar,
skriker och far ut i otidigheter (el/Qamaq), han som kort sagt ger efterI
för varje impuls, som sviker sig själv och inte förmår leva upp till
värdighetens, distinktionens och blygsamhetens ideal, dygder som
alla i sig innesluter, med ett ord, el/gacloma - i motsats till denne
definieras mannen av heder väsentligen av trohet mot sig själv, av
omsorgen att vara värdig en bestämd idealbild av sig själv. Balanserad,
försiktig och återhällsam i sitt språkbruk väger han alltid för och emot
(amíyaz i motsats till aferfer, den som fladdrar omkring, den lätte
mannen, eller acketrab, den som dansar). Han ger sitt ord utan att
tveka och slingrar sig inte undan sina skyldigheter med ett wissen,
”kanske”, ”vem vet” ?”, ett svar som är passande för kvinnor och bara
för kvinnor. Han är den som håller ord inför andra och sig själv och
om vilkeniman säger ”det är en man och ett ord ” (argaz, dcwnfwal) (El
Kalaa). Det som är hederssak är fundamentet för den moral som den
äger vilken alltid känner sig ställd inför andras blickar och har behov
av andra för att existera, eftersom den bild han gör av sig själv inte kan
skiljas från den bild av sig själv han får från andra. ”Mannen (är man)
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for mannen”, Sager ordspraket, ”(hara) Gud (ar God) for sig sjalv”
(Argaz sirgazen, Rabbi imanis). Mannen av heder (Ward/Oi) ar samtie
digt mannen av dygd och mannen med gott anseende. Respekrahilitet,
skammens motpol, definieras vasentligen av sin sociala dimension och
maste saledes erovras och forsvaras inior allas blickar. Diarvhet och
generositet (elbcmna) n de hogsta vardena, medan det onda ligger i
svagheren och klenmodet, i an: tala en forol'ampning utan att krava
upprattelse.

Der ar saledes vasentligen trycket {ran den allmanna meningen 30m
ligger bakom dynamiken i hedersnrbytena. Den som avstar iran
hamnden upphor an existera for de andra. Aven den som mest saknar
”hjarra” (Ml) har allrid tillrackligt - hur liter det an ma vara ~— av [gm/ma
(skam, blygsel) for are hamnaso De formler som anvands for ate iala om
vanhedern ar herecknande: ”Hnr ska jag kunna visa mig infor (qabel)
folkP”, ”Jag kommer inte art knnna oppna munnen infor folk langre”,
”jorden kommer inre art svalja migl”, ”Mina klader har ramlar av
kr0ppen”. Frnktan for den kollektiva forkastelsedomen och for skam-
men (el‘ar, labya, el‘ib ala yer medden), den negativa morpolen till det
som "air hederssak, n sa stark art aven den som ar samsr rustad nar det
kommer till hederssak blir nodd art anpassa sig till hederns imperativ.”
l grupper dar alla har kannedom om varandra, som den kabyliska byn,
ntovas den allmanna meningens kontroll i varje ogonblick: ”Arr saga
art falten ar folkromma ar art vara tom pa sunr fornnfr”., Innestangd i
detta sluma mikrokosmos dar alla kanner alla och domd art utan vag ut
eller rillflykt leva med de andra, under de andras blickar, eriar varje
individ en djup angslan for ”folks 0rd” (new! medden), ”r‘unga, grym—
ma och obevekliga” (Les lssers). Der ar den allsmaktiga allmanna
meningen som avgor om en verklig forol'ampning foreligger och hnr
allvarlig den ar, det a» den som envaldigt kraver upprattelse. sa ursatter
sig exempelvis den tjuv som tranger in i ett boningshus, rill skillnad
{ran den som srjal sad eller djur som lamnats ntanfor, for hlodshamnd,

17. Om en man som drojer med att fullgora en plikt Sager man i Béarn att han
blir tvungen dartill ”par home on par 19072726147”, ”for skammens €116]: for
hederns skull”. Fruktan for skammen kommer med andra 0rd art tvinga
honom att gora vad hederskanslan inte kunde driva honom till.

Hederskdmlan 4]

eftersom folk genasr sknlle antyda att kvinnornas heder inte respekre-rats. Varje isms}; an: frigora sig fran hederns krav hlir saledes antingenomojligt att forestalla sig eller foraktligt, pa grund av den fascineradeuppmarksamher med vilken man foljer andras uppforande och densamtidiga fruktan man kanner for deras omdome.
Eftersom varje utbyte innesluter en mer eller mindre fortackt utma~

ning, utgor urmaningens och morsrotens dialektik det gransfall motvilket varje kommunikationshandling, och i synnerhet utbytet avgavory tenderar art rora sig.18 Fresrelsen art utmana och fa sista orderhalanseras dock av hehover art kommunicera. Att satta den andre paalltfor svarr prov vore atr utsatta sig for risken att nthyrer avbryts.Darfor utspelas kommunikarionen inom ramen for kompromissen
mellan fordrag och konflikt, Det generosa utbyter tenderar art bli enravlan i generositet, den storsta gavan ar samtidigt den som Jar mestagnad att nrsarta motragaren for vanheder genom att berova honom
varje mojlighet ate ge en gengava, Salunda ger ofta tawsa, gasrernasgava som vid de stora slakthogtiderna utmpas infor alla, upphov rill'ravlmgar i heder och ruinerande overhud. For an undvika derra han-der det arr man kommer overens om art vardet inte far overstiga en visssumma, Pa samma sari gor familjerna vid brollop och omskarelse detrill en hedeissak att stalla till 3%. overdadiga fester som mojligt, med risk
for ruin, och detta i synnerhet nar en dotter gifter sig utanfor sin by.Vid en dotrers giftermal ravlar rill och med medlemmar av samma
familj, exempelvis kvinnorna (svagerskorna, modern), med varandra.Man har berartat for mig art en man fran stammen Ath~Waghlis n1938 skulle ha lagt ut mer an 3 OOO francs pa gavor med anledning avsin dotters forsta nedkomst, morsvarande 1 400 agg, 15 honor, farkotr
for 300 francs, 20 kilo saltat kott, 20 kilo fete, olja, kaffe, veregrvn, 25kladesplagg, osv. En annan man iran samma stam salde for art hedra
18. Att reducera — om sa bara genom att overfora scheman och begrepplanade fran lingvistiken eller kommunikationsteorin — sadana fenomen somutmaningens och motstétens logik eller, mer allmant, utbvten av gavor, ordeller kvinnor, till deras kommunikativa funktion, vore att bortse fran denstrukturella ambivalens som gor fenomen som dessa forutbestamda a-tt narde fyller den kommunikativa funktionen och genom att de fyller dehnaocksa fylla en politisk dominansfunktion. ,
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för männenj), säger ordspråket, ”(bara) Gud (är Gud) för sig själv”
(Argaz sirgazen, Rabbí imanis). Mannen av heder (a “ard/az') är samti-_
digt mannen av dygd och mannen med gott anseende. Respektabilitet,
skammens motpol, definieras väsentligen av sin sociala dimension och
måste således erövras och försvaras inför allas blickar. Djärvhet och
generositet (elbarma) är de högsta värdena, medan det onda ligger i
svagheten och klenmodet, i att tåla en förolämpning utan att kräva
upprättelse.

Det är således väsentligen trycket från den allmänna meningen som
ligger bakom dynamiken i hedersutbytena. Den som avstår från
hämnden upphör att existera för de andra. .Även den som mest saknar
”hjärta” (ul) har alltid tillräckligt - hur litet det än må vara -- av Isac/arna
(skam, blygsel) för att hämnas. De formler som används för att tala om
vanhedern är betecknande: ”Hur ska jag kunna visa mig inför (qalael)
folk?”, ”jag kommer inte att kunna öppna munnen inför folk längre”,
”jorden kommer inte att svälja mig!”, ”Mina kläder har ramlat av
kroppen”. Fruktan för den kollektiva förkastelsedomen och för skam-
men (elçar, labya, el(fb ala yet medden), den negativa motpolen till det
som är hederssak, är så stark att även den som är sämst rustad när det
kommer till hederssak blir nödd att anpassa sig till hederns imperativ.17
l grupper där alla har kännedom om varandra, som den kabyliska byn,
utövas den allmänna meningens kontroll i varje ögonblick: ”Att säga
att fälten är folktomma är att vara tom på sunt förnuft”. Innestängd i
detta slutna mikrokosmos där alla känner alla och dömd att utan väg ut
eller tillflykt leva med de andra, under de andras blickar, erfar varje
individ en djup ängslan för ”folks ord” (areal medden), ”t'unga, grym-
ma och obevekliga” (Les lssers). Det är den allsmäktiga allmänna
meningen som avgör om en verklig förolämpning föreligger och hur
allvarlig den är, det är den som enväldigt kräver upprättelse. Så utsätter
sig exempelvis den tjuv som tränger in i ett boningshus, till skillnad
från den som stjäl säd eller djur som lämnats utanför, för blodshämnd,

17. Om en man som dröjer med att fullgöra en plikt säger man i Béarn att han
blir tvungen därtill ”par /oomïe ou par bonneurå), ”för skammens eller för
hederns skull”. Fruktan för skammen kommer med andra ord att tvinga
honom att göra vad hederskänslan inte kunde driva honom till.
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eftersom folk genast skulle antyda att kvinnornas heder inte respekte-rats. Varje försök att frigöra sig från hederns krav blir således antingenomöjligt att föreställa sig eller föraktligt, på grund av den fascineradeuppmärksamhet med vilken man följer andras uppförande och densamtidiga fruktan man känner för deras omdöme.
Eftersom varje utbyte innesluter en mer eller mindre förtäckt utma~

ning, utgör utmaningens och motstötens dialektik det gränsfall motvilket varje kommunikationshandling, och i synnerhet utbytet avgåvor, tenderar att röra sig.18 Frestelsen att utmana och få sista ordetbalanseras dock av behovet att kommunicera. Att sätta den andre påalltför svårt prov vore att utsätta sig för risken att utbytet avbryts.Därför utspelas kommunikationen inom ramen för kompromissen
mellan fördrag och konflikt. Det generösa utbytet tenderar att bli entävlan i generositet, den största gåvan är samtidigt den som är mestägnad att utsätta mottagaren för vanheder genom att beröva honom
varje möjlighet att ge en gengåva. Sålunda ger ofta tawsa, gästernasgåva som vid de stora släkthögtiderna utropas inför alla, upphov till'tävlingar i heder och ruinerande överbud. För att undvika detta hän-der det att man kommer överens om att värdet inte får överstiga en visssumma. På samma sätt gör familjerna vid bröllop och omskärelse dettill en hedeissak att ställa till så överdådiga fester som möjligt, med risk
för ruin, och detta i synnerhet när en dotter gifter sig utanför sin by.Vid en dotters giftermål tävlar till och med medlemmar av samma
familj, exempelvis kvinnorna (svägerskorna, modern), med varandra.Man har berättat för mig att en man från stammen Ath~Waghlis år1938 skulle ha lagt ut mer än 3 OOO francs på gåvor med anledning avsin dotters första nedkomst, motsvarande 1 400 ägg, 15 hönor, fårkött
för 300 francs, 20 kilo saltat kött, 20 kilo fett, olja, kaffe, vetegryn, 25klädesplagg, osv. En annan man från samma stam sålde för att hedra
18. Att reducera - om så bara genom att överföra scheman och begrepplånade från lingvistiken eller kommunikationsteorin - sådana fenomen somutmaningens och motstötens logik eller, mer allmänt, utbyten av gåvor, ordeller kvinnor, till deras kommunikativa funktion, vore att bortse från denstrukturella ambivalens som gör fenomen som dessa förutbestämda att närde fyller den kommunikativa funktionen och genom att de fyller deimaockså fylla en politisk dominansfunktion. i
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sin dottet nat hon Skulle ioda forsta gangen det enda ialt han hade
hvat, l allmanhet at man emellertid enig i iotdomandet av ”djavulens
hederssak”, m'fnecloitan, ellet den dataktiga hederssaken (thi/oazzitb)
som ledei‘ till att man blit stott eller forolampas av smasaker, blandat
in sin hedet i intiliteter och inlatet Sig pa ruinetande overland. Man
Sager: ”lngen utsatter Sig for Skammen om han iotlomr pa det”, om
han maste ruineia sig in den iaiangliga arans skull (mits-sat/obi load
galmadbams). Men aven om uthytet, eitersom det Sattet det som at
hedei‘ssah pa spel, alltid tymmet en latent konilikt, 5a bevarat‘ hedets-
honilihten sin hatahtat av utbyte, villtet illusttetas av den mycket iina
distinlttion man got mellan itamling och liendei Eitetsom hedeissahen
got mannen henagen att lata viljan att domineta den andte tranga
nndan vili an att hommunicera med honom,‘ bar den alltid risken for en
htytning med Sig" Men samtidigt a]: det hederssaken som bjudet att
man fortsattet nthvtet for att fa sista ordet.

a Att loiolampningen inte nodvandigtvis innebat vanhedei‘ betor pa
att den lamnat mojligheten till motstot oppen, en mojlighet som tedan
sjalva den forolampande handlingen bektaltai‘ och ethannet. Den
vanhedet som iotblit latent 5a lange mojligheten till motstot kvarstar,
blll“ doch met och met" teell jn langte hamnden drojeta Hedetn kraver
ocksa att tiden mellan iorolampning och upprattelse Shall vara sa kort
som mojligt: en maktig slakt hair fahtisht tillrackligt manga atmat och
tillrac‘kligt med mod is]: att inte behova ge Sig till tals med en ling
vantana Den at till och med skyddad for forolampningat eltersom den
ar hand for sin nif och sin lattstotthet och beslutsamhet och eitersom
den, genom det hot den Standigt later hanga over eventuella angtipare,
get intryck av att vata i stand att aterg'alda varje iorolampning med en
ogonblicklig motstot. For att nttrycka den respek‘t som en ansedd
slaht inger Sager man att den kan ”sova med dotten oppen” ellei‘ att
”dess hvinnor han ga omkring ensamma och med guldkrona pa huvn—
d‘et titan att nagon skulle dtomma om att ofteda dem’i Mannen av
hedet‘, om vilken man Sager att han uppfyller ”sin toll som man”
(thimgza), at alltid pa sin vakt, och foljaktligen Shyddad for de mest
oberakneliga angrepp: ”till och med nar han at borta finns det nagon i
hans hus” (El Kalaa). Men inget at enkelt. Det berattas till exempel att
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Djeha, en legendarisk gestalt, pa fragan nar han hade hamnats sin far,
svatade: ”Nat hundra a1» gatt”. Man berattai‘ ocksa historien om
lejonet som alltid gar med forsiktiga Steg: ”Jag vet inte var mitt byte
finns. Om det at framfor mig, kommei jag nog ikapp det en dag. At“
det bakom mig, kommei' det att hinna upp mig”. Aven om varje
hedersuppgorelse betraktad utifran och somfait accompli, det Vill Saga
fran den frammande observatotens utkikspunkt, framstéir som en
reglerad och Strikt nodvandig sekvens av ofrankomliga handlingar och
med andra ord skulle kunna beskrivas som en ritual, in man inte
glomma att vatt och ett av dess oliha moment objektivt ar resultat av
ett val och uttryck for en strategi; att momenten varit nodvandiga
avslojas postfesmm. Det man kallar kanslan for hedern at inget annat
an den ntbildade disposition, habitats, som got det mojligt for varje
agent att utifran ett litet antal implicita principet frambringa alla de
(och inga andra an de) Satt att upptrada som overensstammet med
reglerna i forolampningens och motstotens logik, och detta med hjalp
av en uppfinningsrikedom som det stereotypa genomfotandet av en
ritual pa intet satt skulle iordra. Annorlunda uttryckt: aven om det
inte iinns nagot val som inte atminstone i eitethand kan forklaras, sa
hetydet det inte att vatje uppttadande skulle vara fullstandigt fame-
sagbart, pa det satt som handlingar later Sig infogas i de sttikt Stfil’COt‘Y“
piserade sekvensema hos en tit. Detta gallet inte bara for observatoren
utan ocksa for agentetna, som finner tillfalle att satta Sina strategier i
verket tack vate att de mojliga motstotarna at telativt svara att forutse.
Till och med de mest ritualisetade utbytena, dat handelsefotloppets
alla moment och hur de foljet pa vaiandra at Sti‘ilit lotutbestamt,
tillatet en konirontation mellan olika strategier, namligen i den ut—
strackning som agentema forblii‘ hettat over den tid som forflyter
mellan olika pabjudna moment, och med andra ord kan pavetka
motstandare genom att Spela med tempot i utbytet. Som redan namnts
innebat det omedelbata atergaldandet av en gava som later tidsintei-
vallet fotsvinna9 att utbytet avbryts. Man maste ocksa ta p5. allvai‘ det
som parablerna om lejonet och om Djeha lat: kritetiet pa full'andning
at det perfekta bem'astrandet av modellema for So'ittet at: [32614 model—
ler, ett bemastrande som kommer till uttryck i det spel med tiden som
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sin dotter när hon skulle föda första gången det enda fält han hade
kvar. l allmänhet är man emellertid enig i fördömandet av ”djävulens
hederssak”, mfnecloitan, eller den dåraktiga hederssaken (thiloazzz'tlj)
som leder till att man blir stött eller förolämpas av småsaker, blandar
in sin heder i futiliteter och inlåter sig på ruinerande överbud. Man
säger: ”lngen utsätter sig för skammen om han förlorar på det”, om
han måste ruinera sig för den fåfängliga ärans skull (arits-satlabí load
galmadljaras). Men även om utbytet, eftersom det sätter det som är
hederssak på spel, alltid rymmer en latent konflikt, så bevarar heders-
konflikten sin karaktär av utbyte, vilket illustreras av den mycket fina
distinktion man gör mellan främling och fiende. Eftersom hederssaken
gör mannen benägen att låta viljan att dominera den andre tränga
undan viljan att kommunicera med honom, bär den alltid risken för en
brytning med sig. Men samtidigt är det hederssaken som bjuder att
man fortsätter utbytet för att få sista ordet.

. Att förolämpningen inte nödvändigtvis innebär vanheder beror på
att den lämnar möjligheten till motstöt öppen, en möjlighet som redan
själva den förolämpande handlingen bekräftar och erkänner. Den
vanheder som förblir latent sålänge möjligheten till motstöt kvarstår,
blir dock mer och mer reell ju längre hämnden dröjer. Hedern kräver
också att tiden mellan förolämpning och upprättelse skall vara så kort
som möjligt: en mäktig släkt har faktiskt tillräckligt många armar och
tillräckligt med mod för att inte behöva ge sig till tåls med en lång
väntan. Den är till och med skyddad för förolämpningar eftersom den
är känd för sin mf och sin lättstötthet och beslutsamhet och eftersom
den, genom det hot den ständigt låter hänga över eventuella angripare,
ger intryck av att vara i stånd att återgälda varje förolämpning med en
ögonblicklig motstöt.. För att uttrycka den respekt som en ansedd
släkt inger säger man att den kan ”sova med dörren öppen” eller att
”dess kvinnor kan gå omkring ensamma och med guldkrona på huvu-
det utan att någon skulle drömma om att ofreda dem”. Mannen av
heder, om vilken man säger att han uppfyller ”sin roll som man”
(tblragza), är alltid på sin vakt, och följaktligen skyddad för de mest
oberäkneliga angrepp: ”till och med när han är borta finns det någon i
hans hus” (El Kalaa). Men inget år enkelt. Det berättas till exempel att
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Djeha, en legendarisk gestalt, på frågan när han hade hämnats sin far,
svarade: ”När hundra år gått”. Man berättar också historien om
lejonet som alltid går med försiktiga steg: ”jag vet inte var mitt byte
finns. Om det är framför mig, kommer jag nog ikapp det en dag. Är
det bakom mig, kommer det att hinna upp mig”. Även om varje
hedersuppgörelse betraktad utifrån och somfait accompli, det vill säga
från den främmande observatörens utkikspunkt, framstår som en
reglerad och strikt nödvändig sekvens av ofrånkomliga handlingar och
med andra ord skulle kunna beskrivas som en ritual, får man inte
glömma att vart och ett av dess olika moment objektivt är resultat av
ett val och uttryck för en strategi; att momenten varit nödvändiga
avslöjas postfestam. Det man kallar känslan för hedern är inget annat
än den utbildade disposition, balaztas, som gör det möjligt för varje
agent att utifrån ett litet antal implicita principer frambringa alla de
(och inga andra än de) sätt att uppträda som överensstämmer med
reglerna i förolämpningens och motstötens logik, och detta med hjälp
av en uppfinningsrikedom som det stereotypa genomförandet av en
ritual på intet sätt skulle fordra. Annorlunda uttryckt: även om det
inte finns något val som inte åtminstone i efterhand kan förklaras, så
betyder det inte att varje uppträdande skulle vara fullständigt förut-
sägbart, på det sätt som handlingar låter sig infogas i de strikt stereotym
piserade sekvenserna hos en rit. Detta gäller inte bara för observatören
utan också för agenterna, som finner tillfälle att sätta sina strategier i
verket tack vare att de möjliga motstötarna är relativt svåra att förutse.
Till och med de mest ritualiserade utbytena, där händelseförloppets
alla moment och hur de följer på varandra är strikt förutbestämt,
tillåter en konfrontation mellan olika strategier, nämligen i den ut-
sträckning som agenterna förblir herrar över den tid som förflyter
mellan olika påbjudna moment, och med andra ord kan påverka
motståndare genom att spela med tempot i utbytet. Som redan nämnts
innebär det omedelbara återgäldandet av en gåva som låter tidsinter-
vallet försvinna, att utbytet avbryts. Man måste också ta på allvar det
som parablerna om lejonet och om Djeha lär: kriteriet på fulländning
är det perfekta bemästrandet av modellerna för sattet att lyda model-
ler, ett bemästrande som kommer till uttryck i det spel med tiden som
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forvandlar det ritualiserade ntbytet till en kraftmammg meHan strate—
gier. Na- fragan om ett giftermal kommer upp, hor familjeoverhuvu-
det till vflken man vander Sig for an be om en av dotdarna lamna svar
pa stdflet om han avbojer; har han daremot for avsikt att acceptera
anbudet drojer han nastan aHtid med att svara, och kan darmed i det
[angsta dra ut pa sin situationsbetingade fordeL knuten tidl hans posi-
tion som foremal for uppvaktningen. Denna fordel kan samexistera
med en strukturefl underlagsenhet — den familj som mottar frienet har
ofta en lagre staHnmg an den som framfor det —— och den kommer till.
honkret uttryck i. den inledande ohalansen (som sedan efter hand
kastas om) i utvaxhngen av gavor meHan de bada familjerna. Pa samma
sad kan den shickhge strategen omvandla ett kapital bestaende av
provokationer riktade mot honom efler konflikter som skjudts pa
framtiden, samt de mojligheter till hamnd och motstot som detta
kapital inbegriper, tiH ett maktinstrument genom att behaHa initiativet
nar det galler att aternppta eller rentav fa slut pa fientligheterna.

Aven om vissa slakter och personer ar skyddade mot den forolalmp-
ning som a ett avsikdigt angrepp pa hedern, 3%. a1— ingen immun mot
den Gavsikdiga krankningen av hedern. Men en enkel utmaning i det
som air hederssak (thirzi nenmf, att rikta en utmaning mot nagon;

senm'f, vid nif, n se om dn tors! jag utmanar dig!) a- inte en forol'amp—
ning 80m angriper hedern (thu/esa aesser, tbaksa laqd/aar eHer tbirzi
laqd/aar, att berova nagon respekten eHer ruinera respekten, thirzi e1
karma, an: forsatta i vanheder), Man forlojhgar attityden hos den
nyrike som, helt oknnnig om hedersreglerna, i forsoket an: {a upprat—
telse efter ett angrepp pa lemma svarade med motstoten att utmana
angriparen i kapplépning efler i att lagga ut flest tusenfrancssedlar p5.
marken. Dena var i sjalva verket an Manda ihop tva helt och hiflet
skflda ordningar, utmaningens och forolampningens. I {drolampning-
ens ordning star de mest hel‘iga vardena pa spel och den a organiserad
enligt kulturens mest fundamentala kategorier, de som ordnar det
mytiskt-rituella systemet.
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Gruppens bekraftelse Gruppens tryck Svmbolisk sanktion
och kontroll ,

Kcénkning, angreppm W Nif’s motstot m a)» Aterupprattande av
pa burma ~ hedem, hurma eller det heliga

AUtebliven motstét mm % Vanheder
(frénvaro av nif) Social dbd

EXH

Hedern, varigenom gruppen oppnar Sig for angrepp, star i motsats
till det som ax hederssak, det genom vilket gruppen format svara pa
krankningen. Man gor en Hat" atskiflnad meflan m'f, det som ar heders—
sak, a ena sidan och lemma, hedern, summan av allt som ar lgamm, det
viH saga forbjudet, kort sagt det heliga. Det ar saledes vad gruppen
hesitter av det som a mest heligt som got den sarbar. Under det an:
utmaningens angrepp enbart galler det som at hederssah, a bank»-
ningen ett valdforande pa det forhjudna, ett helgeran. Angreppet pa
havma medger heller inga kompromisser eller nndanflykter. I aHman-
het avvisade man med kraft diya, den ersattning som en mordares slakt
betalade till offrets slakt. Om den 30m tar emot diya Sager man: ”Det
ar en man som gar med pa att ata sin brors blod; for honom ar det bara
magen som raknas” (Ain Aghbel). Diya tas emot bara i uppgorelser
som inte beror barma. Det som skiljer krankningen och hamnden fran
utmaningens och motstotens dialekdk a:- saledes den obonhorlighet
med vilken de form kuggar i varandra. I egenskap av vittne och
domare domer den allmanna meningen envaldigt om allvaret i f6r~
oldmpningen och om den ratt avpassade hamnden. Nar det skett ett
angrepp pa karma, om sa indirekt eHer av oaktsan’lhet,l9 ar Opinionens
tryck sadant att varje annan utvag an hamndens ar utesluten, och

19. Harma kan ur ett visst perspektiv identifieras med bamm, det objektivt
heliga, och kan darfor krankas genom oaktsamhet. Vi har redan sett att
exempelvis en stold fran ett bebott hus var sarskilt allvarlig och kravde hamnd
eftersom den utgjorde ett angrepp pa karma. Stold eller bedrageri som
forovas p5 marknaden innebar daremot enbart att offrets sjalvkansla utmanas
och angrips. Aven byn har sin lemma som kan krankas nar till exempel en
framling stiller till skandal.
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förvandlar det ritualiserade utbytet till en kraftmätning mellan strate-
gier. När frågan om ett giftermål kommer upp, bör familjeöverhuvu-
det till vilken man vänder sig för att be om en av döttrarna lämna svar
på stället om han avböjer; har han däremot för avsikt att acceptera
anbudet dröjer han nästan alltid med att svara, och kan därmed i det
längsta dra ut på sin situationsbetingade fördel, knuten till hans posi-
tion som föremål för uppvaktningen. Denna fördel kan samexistera
med en strukturell underlägsenhet - den familj som mottar frieriet har
ofta en lägre ställning än den som framför det - och den kommer ~till
konkret uttryck i den inledande obalansen (som sedan efter hand
kastas om) i utväxlingen av gåvor mellan de båda familjerna. På samma
sätt kan den skicklige strategen omvandla ett kapital bestående av
provokationer riktade mot honom eller konflikter som skjutits på
framtiden, samt de möjligheter till hämnd och motstöt som detta
kapital inbegriper, till ett maktinstrument genom att behålla initiativet
när det gäller att återuppta eller rentav få slut på fientligheterna.

Även om vissa släkter och personer är skyddade mot den förolämp-
ning som är ett avsiktligt angrepp på hedern, så är ingen immun mot
den öavsiktliga kränkningen av hedern, Men en enkel utmaning i det
som är hederssak (thirzi nenm'f, att rikta en utmaning mot någon;

senm'f, vid m'f, få se om du törsl jag utmanar digl) är inte en förolämp-
ning som angriper hedern (tha/em nesser, tbuksa lagd/mr eller thirzi
laqd/mr, att beröva någon respekten eller ruinera respekten, thirzi el
burn/m, att försätta i vanheder). Man förlöjligar attityden hos den
nyrike som, helt okunnig om hedersreglerna, i försöket att få upprät-
telse efter ett angrepp på [om/'ma svarade med motstöten att utmana
angriparen i kapplöpning eller i att lägga ut flest tusenfrancssedlar på
marken. Detta var i själva verket att blanda ihop två helt och hållet
skilda ordninigar, utmaningens och förolämpningens. l förolämpning-
ens ordning står de mest heliga värdena på spel och den är organiserad
enligt kulturens mest fundamentala kategorier, de som ordnar det
mytiskt-rituella systemet.
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Gruppens bekräftelse Gruppens tryck Symbolisk sanktion
och kontroll f

Kränkning, angreppm '1% Nif's motstöt um à» Återupprättande av
pa hurma ~ hedern, hurma eller det heliga

*Utebliven motstöt m m Vanheder
(frånvaro av nif) Social död

EXll

Hedern, varigenom gruppen öppnar sig för angrepp, står i motsats
till det som är hederssak, det genom vilket gruppen förmår svara på
kränkningen. Man gör en klar åtskillnad mellan mf, det som är heders-
sak, å ena sidan och karma, hedern, summan av allt som är hamna, det
vill säga förbjudet, kort sagt det heliga. Det är således vad gruppen
besitter av det som är mest heligt som gör den sårbar. Under det att
utmaningens angrepp enbart gäller det som är hederssak, är kränkw
ningen ett våldförande på det förbjudna, ett helgerån. Angreppet på
karma medger heller inga kompromisser eller undanflykter. l allmän-
het avvisade man med kraft diya, den ersättning som en mördares släkt
betalade till offrets släkt. Om den som tar emot diya säger man: ”Det
är en man som går med på att äta sin brors blod; för honom är det bara
magen som räknas” (Ain Aghbel). Diya tas emot bara i uppgörelser
som inte berör karma. Det som skiljer kränkningen och hämnden från
utmaningens och motstötens dialektik är således den obönhörlighet
med vilken de förra kuggar i varandra. l egenskap av vittne och
domare dömer den allmänna meningen enväldigt om allvaret i för-
olåmpningen och om den rätt avpassade hämnden. När det skett ett
angrepp på karma, om så indirekt eller av oaktsamhet,19 är opinionens
tryck sådant att varje annan utväg än hämndens är utesluten, och

19. Harma kan ur ett visst perspektiv identifieras med baram, det objektivt
heliga, och kan därför kränkas genom oaktsamhet. Vi har redan sett att
exempelvis en stöld från ett bebott hus var särskilt allvarlig och krävde hämnd
eftersom den utgjorde ett angrepp på karma. Stöld eller bedrägeri som
förövas på marknaden innebär däremot enbart att offrets självkänsla utmanas
och angrips. Även byn har sin karma som kan kränkas när till exempel en
främling ställer till skandal.
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Skulle den utebli aterstar for den fege Stackaren som saknar mf bara
vanhedern eller exilen. Om [gamma per definition kan forloras eller
forstoras (that/em eZ/garma, thirzi el/garma, att berova eller bryta bar-
ma), kort sagt definieras som potentiell vanheder, sa erbjuder nif, utan
att for den skulle kunna Skydda [amma mot varje angrepp, mojlighe—
ten till aterupprattandet av dess integritet, Pa 5a Satt a: burma’s
integritet beroende av mfs integritet. Endast den nogsamma och
aktiva vaksamheten i det som ar bederssa/e (mf) kan garantera integri—
teten hos bedem (hm/ma) ~— vilken enligt sin natur, sasom helig, ligger
oppen for den vanhelgande krankningen ~— och utverka den a/eming
och respe/embilitet som samhallet shanker den som nar det kommer till
hederssak har tillracklig formaga att Shydda sin heder mot forolamp—
ningar.

Heder i betydelsen aktning kallas sar. £55m ar det hemliga, prestige,
renommé, ”ara”, ”narvaro”. Man Sager om nagon att ”essar foljer
honom och kringstralar honom” eller att han Skyddas av ”essar’s
stangsel” (zarb nessar): essar Skyddar sin harare fran ntmaningar och
utgor med sitt gatfnlla inflytande, den fruhtan (albiba) den inger, ett
Shydd mot den fran vilken en forolampning hunde tankas komma. Att
dra sham over nagon ar att ”berova honom essar” (man Sager ocksa
”herova honom [dag/a, f68p€kt€H”), Essar, detta odefinierbara som gor
mannen av heder, ar lika Short och Sarbart som omojligt att mata.
”Essm’s burnus at“ inte fastspand”, Sager kabylerna, ”den hanger natt
och jamt lsvar”20 (Azerou n—chmini). _

Harma i hetydelsen av det heliga (mm) ar oskiljbar fran m'f och
iran barma i betydelsen av respektabilitet. jn mer sarbar en slakt "ar,
desto mer av m'f behover den for att forsvara sina heliga varden och
desto Storre fortjanst och aktning han den allmanna meningen tiller-—
karma den, Detta forhlarar att fattigdomen, langt ifran att vara i
motsattning till eller utesluta respektabiliteten, gor den man mang—
dnhbelt .mer fortjanstiull som, trots att han i sarshilt hog grad "air
blottad for krankningar, ands lyckas satta Sig i respekt,21 OmVant far
20. Eller ocksa: ”essar ar ett rovfro”. Rovans fro air mycket liter, runt och
synnerligen labilt. Essar betecknar ock‘sa en kvinnas eller ung flickas behag—
fullhet.
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det som ar hederssak mening och funktion forst hos en man for vilken
det existerar heliga ting, ting som fair varda att forsvaras. En varelse som
inte haller nagot heligt behover inte bekymra sig om det som at
hederssak, eftersom han pa satt Och viS ar osarl:)ar.,22 Kort sagt: om det
heliga (burma—bamm) bara existerar genom den hederskansla (mf)
som forsvarar den, sa finner kanslan for hedern Sitt existensberattigan-
de i kanslan for det heliga.

Hnr deiinieras det heliga (burma—lgamm) som hedern maste forsva-
ra och beskydda? Till den iragan har den kabyliska visdomen svaret:
”Huset, kvinnan, gevaren”. Konens polaritet, som a: Si starkt marke—
rad i detta patrilineara samhalle, kommer till uttryck i tudelningen av
systemet av representationer och varden enligt tva komplementara
21. Foljande portratt av en man med heder harror nan en gammal man ur
Aith‘idel—stammen som i Sin tur hade historien {ran sin far; eftersom det paalla punkter air identiskt med ett portratt som en medlem av lsSerS—Stammen
framstallt for mig, ror det Sig troligen om en mytisk och forebildlig gestalt
vars aventyr var gang forlaggs till en bekant miljo: Det var en gang en man
som hette Belkacem eller Aissa och som trots att han var fattig var respekte-
rad for sin vishet och Sina dygcler. Hans inflytande Strackte Sig over fleraStammar. Narhelst det kom till meningsskiljaktigheter eller strid tjanade hansom medlare och bilade konflikten. Den i trakten betydande Slakten Ben AliChérif avundades honorn hanS inflytande och prestige, och det 5a mycket
mer som han vagrade att betyga dem sin vordnad. En dag beslutade Stammens
medlemmar att forsoka f5. dem att att forsonas. De inbjod den aldste ur Ben
Ali Chérif-«Slakten samtidigt med Belkacem eller Aissa, Nar den senare
intrader faller den gamle, som redan satt Sig, en ironisk anmarkning: ”Sivackra dina arkasen ar!” (plur. av arr/eds, grova lantarbetarskor). Belkacem
svarar: ”Bruket fordrar att man Vander Sig mot varandra och ser varandra i
ansiktet, inte pa forterna. Det ar ansiktet, mannens heder, som raknas”. Till
de framlingar som fragade hur han forvarvat Sitt inflytande i regionen,
svarade Belkacem: ”Porst vann jag min huStruS respekt, sedan mina barns,
sedan mina broders och Slaktingars, sedan kvarterets, sedan byns - resten
foljde av Sig Sjalvt.”

.22. Enligt denna logik kan man forsta det ogillande som drabbar den man
som lever ogift. Jamlikhet i fraga om heder har Sin parallell i ett Slags
jamlikhet i Sarbarhet som kommer till uttryck exempelvis i talesattet ”Din
mor 'ar inte mer vard an min”, som ofta anvands for art aterkalla den inbilsketill ordningen. (Denna ironiska formulering bor inte forvaxlas med smadel—sen ”Min mor ar mer vard an din”, clet vill Saga: jag overtr'affar dig i allt,eftersom jag fast alla kvinnor har samma varde Jar overlagsen till och med i
detta avseende.)
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skulle den utebli återstår för den fege stackaren som saknar mf bara
vanhedern eller eXilen. Om karma per definition kan förloras eller
förstöras (tha/fasa el/gurma, thirzi el/garma, att beröva eller bryta bur-
ma), kort sagt definieras som potentiell vanheder, så erbjuder riff, utan
att för den skulle kunna skydda [amma mot Varje angrepp, möjlighe-
ten till återupprättandet av dess integritet, På så sätt är burmajs
integritet beroende av mfs integritet. Endast den nogsamma och
aktiva vaksamheten i det som är hederssak (mf) kan garantera integri-
teten hos hedern (bur/ma) -- vilken enligt sin natur, såsom helig, ligger
öppen för den vanhelgande kränkningen - och utverka den riktning
och respektabilítet som samhället skänker den som när det kommer till
hederssak har tillräcklig förmåga att skydda sin heder mot förolämp-
ningar.

Heder i betydelsen aktning kallas sar. Essen är det hemliga, prestige,
renommé, ”ära”, ”närvaro”. Man säger om någon att ”essar följer
honom och kringstrålar honom” eller att han skyddas av ”eggarls
stängsel” (zarb nessar): essar skyddar sin bärare från utmaningar och
utgör med sitt gåtfulla inflytande, den fruktan (albiba) den inger, ett
skydd mot den från vilken en förolämpning kunde tänkas komma. Att
dra skam över någon är att ”beröva honom essar” (man säger också
”beröva honom labya, respekten”). Essar, detta odefinierbara som gör
mannen av heder, är lika skört och sårbart som omöjligt att mäta.
”Essarjs burnus är inte fastspänd”, säger kabylerna, ”den hänger nätt
och jämt kvar”20 (Azerou n-chmini). _

Harma i betydelsen av det heliga (Ãmmm) är oskiljbar från m'f och
från karma i betydelsen av respektabilitet. ju mer sårbar en släkt är,
desto mer av mf behöver den för att försvara sina heliga värden och
desto större förtjänst och aktning kan den allmänna meningen tiller-
känna den. Detta förklarar att fattigdomen, långt ifrån att vara i
motsättning till eller utesluta respektabiliteten, gör den man mång-
dubbelt mer förtjänstfull som, trots att han i särskilt hög grad är
blottad för kränkningar, ändå lyckas sätta sig i respekt.21 Omvänt får
20. Eller också: ”essar är ett rovfrö”. Rovans frö är mycket litet, runt och
synnerligen labilt. Esser betecknar också en kvinnas eller ung flickas behag-
fullhet.
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det som är hederssak mening och funktion först hos en man för vilken
det existerar heliga ting, ting som är värda att försvaras, En varelse som
inte håller något heligt behöver inte bekymra sig om det som är
hederssak, eftersom han på sätt och vis är osårbar..22 Kort sagt: om det
heliga (karma-hamna) bara existerar genom den hederskänsla (mf)
som försvarar den, så finner känslan för hedern sitt existensberättigan-
de i känslan för det heliga.

Hur definieras det heliga (karma-barerna) som hedern måste försva-
ra och beskydda? Till den frågan har den kabyliska visdomen svaret:
”Husen kvinnan, gevären”. Könens polaritet, som är så starkt marke-
rad i detta patrilineära samhälle, kommer till uttryck i tudelningen av
systemet av representationer och värden enligt två komplementära
21. Följande porträtt av en man med heder härrör från en gammal man ur
Aïthíidel-stammen som i sin tur hade historien från sin far; eftersom det päalla punkter är identiskt med ett porträtt som en medlem av lssers-stammen
framställt för mig, rör det sig troligen om en mytisk och förebildlig gestalt
vars äventyr var gång förläggs till en bekant miljö: Det var en gång en man
som hette Belkacem eller Aïssa och som trots att han var fattig var respekte-
rad för sin vishet och sina dygder. Hans inflytande sträckte sig över flerastammar. Närhelst det kom till meningsskiljaktigheter eller strid tjänade hansom medlare och bilade konflikten. Den i trakten betydande släkten Ben AliChérif avundades honom hans inflytande och prestige, och det så mycket
mer som han vägrade att betyga dem sin vördnad. En dag beslutade stammens
medlemmar att försöka få dem att att försonas. De inbjöd den äldste ur Ben
Ali Chérif-släkten samtidigt med Belkacem eller Aïssa. När den senare
inträder fäller den gamle, som redan satt sig, en ironisk anmärkning: ”Såvackra dina mensen ärl” (plur. av .ar/ens, grova lantarbetarskor). Belkacem
svarar: ”Bruket fordrar att män vänder sig mot varandra och ser varandra i
ansiktet, inte på fötterna. Det är ansiktet, mannens heder, som räknas”. Till
de främlingar som frågade hur han förvärvat sitt inflytande i regionen,
svarade Belkacem: ”Först vann jag min hustrus respekt, sedan mina barns,
sedan mina bröders och släktingars, sedan kvarterets, sedan byns - resten
följde av sig självt.”

22. Enligt denna logik >kan man förstå det ogillande som drabbar den man
som lever ogift. Jämlikhet i fråga om heder har sin parallell i ett slags
jämlikhet i sårbarhet som kommer till uttryck exempelvis i talesättet ”Din
mor är inte mer värd än min ”, som ofta används för att återkalla den inbilsketill ordningen. (Denna ironiska formulering bör inte förväxlas med smädel-sen ”Min mor är mer värd än din”, det vill säga: jag överträffar dig i allt,eftersom jag fast alla kvinnor har samma värde är överlägsen till och med i
detta avseende.)
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och antagonistiska principer.23 Der som ir lgamm (dvs exakt detsamma
som tahu) ir visentiigen det vinstra heliga, det viii siga insidan och
nirmare bestimt det hvinnhga universnm, dei hemhgas virid, huseis
stingda siir, i motsars tiH den offentliga platsens oppna virid (thaj—
ma‘tb), som ir reserverad for minnena Der hogra hehga ir Visentligen
”geviren”, det vii] siga gruppen av sliktingar pi mannens Sida, agna—
terna, ”sonerna tiH farbrodern”, aHa de viikas dod miste vedergillas i
blod och alia de som har art hihhorda hiodshimndena Geviret ir den
symboliska inkarnationen av agnatgruppens m'f, viiken uppfattas Som
der som kan urmanas och det som gor det mojligt att anta
nimaningen.24 Mot lgmma’s, den kvinnliga naturens, passiviiet stir pi
Si Siir den ahtiva pipassligheten hos mf, manlighetens naiur. Hmma
identifieras med det vinstra heiiga3 med andra ord visentligen det
kvinniiga, medan nif ir manlighetens dygd framfor andra.

Morsittningen meiian dei hogra hehga och dei vinsrra heliga ute—
Shiter inte - iika liter som den meflan bamm och nif— komplementari-
ten Der ir i sjiiva verker respekten for det hogra heliga, for agnaternas
goda namn och renommé som driver fram en motsrot nirheisr det
vinsrra heiiga foroiimpas. Harma ir inte bara det som har ett pris, det
som ir dyrbarr, det som ir kirr (el‘azz) - der ir dyrbarare in det mest
hira, det heliga virdet ir nigot annat in dei hinsiomissiga virdet,
Plikten art forsvara det heliga gor Sig gillande som err kategoriskt
imperativ, vare Sig det handiar om der hogra heliga, Sisom en manlig
mediem av gruppen, efler det vinstra heiiga, sisom kvinnan, en svag,
oren och olycksbringande varelse. Der ir med gruppens fulla sam—
tycke som mannen av heder utan hinsyn till kinslor inflbordar himnw

23. Denna tudelning framstir i sjilva verket som en av de grundliggande
kategorierna i det kabyliska tinkandet och sirskilt i det mytiskt-rituella
systemet. Den tillhandahiller de grundliggande postulat (till exempel om
kvinnans orena naturiutifrin vilka Virdesystemets egen logik utvecklas. Hir
nojer vi 055 med att nimna de betydelser man miste kinna till for att forsti
det virdesystem som vilar pi dessa.

24.. Fort forekom i. vissa delar av Stora Kabyiien att tbajma‘t/a (forsamlingen)
under hot om boter tvingade stammens min att kopa ett gevir, Si att de skulle
bli i stind att forsvara sin och sin grupps heder. Den som botfillts men indi
inte lydde svartlistades, foraktades av alla och hetraktades som ”en kvinna”.
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den och ivittar bort den utstindna skymfen. Som ert foredome iovor-
das attityden hos den fader, en Viss Sidi Cherif, iedare for den stora
marabutsiikten ‘Amravva, som dodat Sin brottshga dotter, och fortfa—
rande siger man: ”Han hair m'fsom Sidi Cherif”, Der ir respekten for
det hogra heliga, for ittens heder, som driver en art himnas ioroiimpw
ningen av det vinstra heliga, den svaga del genom viihen gruppen
oppnar Sig for angrepp.

Nif ir siledes troheten mot itiens heder, en trohet mot lamina i
betydelsen av respektabilitet och akrning, mot forfidemas namn och
det renommé som ir knuret rili detta namn och mot itten som misre
hiiias ren irin varje skamflick och skyddas mot sivil forolimpningar
som mesalhanser. Nif ir kardinaldygden, grunden for heia dei patrili-
neira systemet, och dirfor Visentligen en respekt for den in man viii
vara virdig. in mer tapperhet och dygder foriiderna igr3 desio stérre
riti har man an vara Stoh: och desio Storre riti har man dirfor atr vara
nogriknad nir dei giller hedern, for am Hi upp till deras mod och
dygder. Der ir foijaktiigen inte nodvindigtvis borden, hur betydelse~
inii den in mi vara, som gor en man idei; ocksi modet och forijinsten
han isradhomma detta. Aitens goda namn och den rena Slihttavlan
medfor snarare plikter in den Skinker privilegier. For dem som har err
namn och ir av god Siam (Mb [a‘md/a) finns inga ursikter.

Motsirtningen meHan bamm och nif, meHan det vinsn‘a heiiga och
der hogra heliga, kommer ail uttryck i err anral morsvarande motsirtw
ningar: motsittningen melian kvinnanj birare av olycksbringande och
orena, destrukriva och iruktansvirda hrafter, och mannen, som ir
foriinad goda, iruktsamma och skyddande formigor; morsittningen
meiian magin, en angeligenhet utesiurande for kvinnor, fordoid for
minnen’ och den visentligen manliga religionen; motsittningen mei-
ian den brotrsiiga och skamhga kvinnliga sexuaiireien och viriliteten,
symbolen for kraii och prestige25 Motsirtningen meilan insidan och
utsidan, som ir en form for motsitiningen meflan det hogra heliga och
dei vinsn‘a hehigafi kommer tiH konkret uttryck i den hiara itshillna—

25. Forbindelsen mellan nif och manlighet ir sirskilt tydlig i de rituella
spelen, 30111 i milskjutningen i samband med en pojlees fodelse, en omskirelse
eller ett brollop (jfr not 10).
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och antagonistiska principer.25 Det som är (garant (dvs exakt detsamma
som tabu) är väsentligen det vänstra heliga, det vill säga insidan och
närmare bestämt det kvinnliga universum, det hemligas värld, husets
stängda sfär, i motsats till den offentliga platsens öppna värld (thaj-
maçtb), som är reserverad för männen. Det högra heliga är väsentligen
”gevären”, det vill säga gruppen av släktingar på mannens sida, agna-
terna, ”sönerna till farbrodernjj, alla de vilkas död måste vedergällas i
blod och alla de som har att fullborda blodshämnden. Geväret är den
symboliska inkarnationen av agnatgruppens mf, vilken uppfattas som
det som kan utmanas och det som gör det möjligt att anta
utmaningen.24 Mot (german, den kvinnliga naturens, passivitet står på
så sätt den aktiva päpassligheten hos mf, manlighetens natur. Hmma
identifieras med det vänstra heliga, med andra ord väsentligen det
kvinnliga, medan mf är manlighetens dygd framför andra.

Motsättningen mellan det högra heliga och det vänstra heliga ute-
sluter inte -lika litet som den mellan (am/'am och m'f- komplementari-
tet. Det är i själva verket respekten för det högra heliga, för agnaternas
goda namn och renommé som driver fram en motstöt närhelst det
vänstra heliga förolämpas. Har/'ma är inte bara det som har ett pris, det
som är dyrbart, det som är kärt (elgrtzz) - det är dyrbarare än det mest
kära, det heliga värdet är något annat än det känslomässiga värdet.
Plikten att försvara det heliga gör sig gällande som ett kategoriskt
imperativ, vare sig det handlar om det högra heliga, såsom en manlig
medlem av gruppen, eller det vänstra heliga, såsom kvinnan, en svag,
oren och olycksbringande varelse. Det är med gruppens fulla sam-
tycke som mannen av heder utan hänsyn till känslor fullbordar hämn~

23. Denna tudelning framstår i själva verket som en av de grundläggande
kategorierna i det kabyliska tänkandet och särskilt i det mytiskt-rituella
systemet. Den tillhandahåller de grundläggande postulat (till exempel om
kvinnans orena natur) _utifrån vilka värdesystemets egen logik utvecklas. Här
nöjer vi oss med att nämna de betydelser man måste känna till för att förstå
det värdesystern som vilar på dessa.

24.. Förr förekom i vissa delar av Stora Kabylien att tbajmact/o (församlingen)
under hot om böter tvingade stammens män att köpa ett gevär, så att de skulle
bli i stånd att försvara sin och sin grupps heder. Den som bötfällts men ändå
inte lydde svartlistades, föraktades av alla och betraktades som ”en kvinna”.
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den och tvättar bort den utständna skymfen. Som ett föredöme lovor-
das attityden hos den fader, en viss Sidi Cherif, ledare för den stora
marabutsläkten “Amravvm som dödat sin brottsliga dotter, och fortfa-
rande säger man: ”Han har m'f som Sidi Cherif”. Det är respekten för
det högra heliga, för ättens heder, som driver en att hämnas förolämp-
ningen av det vänstra heliga, den svaga del genom vilken gruppen
öppnar sig för angrepp.

Nif är således troheten mot ättens heder, en trohet mot (amma i
betydelsen av respektabilitet och aktning, mot förfädernas namn och
det renomme som är knutet till detta namn och mot ätten som måste
hållas ren från varje skamfläck och skyddas mot såväl förolämpningar
som mesallianser. Nif är kardinaldygden, grunden för hela det patrili-
neära systemet, och därför väsentligen en respekt för den ätt man vill
vara värdig. ju mer tapperhet och dygder förfäderna ägt, desto större
rätt har man att vara stolt och desto större rätt har man därför att vara
nogräknad när det gäller hedern, för att nå upp till deras mod och
dygder. Det är följaktligen inte nödvändigtvis börden, hur betydelse-
full den än må vara, som gör en man ädel; också modet och förtjänsten
kan åstadkomma detta. Åttens goda namn och den rena släkttavlan
medför snarare plikter än den skänker privilegier. För dem som har ett
namn och är av god stam (ark lacmdla) finns inga ursäkter.

Motsättningen mellan kamin och mf, mellan det vänstra heliga och
det högra heliga, kommer till uttryck i ett antal motsvarande motsätt-
ningar: motsättningen mellan kvinnan, bärare av olycksbringande och
orena, destruktiva och fruktansvärda krafter, och mannen, som är
förlänad goda, fruktsamma och skyddande förmågor; motsättningen
mellan magin, en angelägenhet uteslutande för kvinnor, fördold för
männen, och den väsentligen manliga religionen; motsättningen mel-
lan den brottsliga och skamliga kvinnliga sexualiteten och viriliteten,
symbolen för kraft*> och prestige.25 Motsättningen mellan insidan och
utsidan, som är en form för motsättningen mellan det högra heliga och
det vänstra heliga, kommer till konkret uttryck i den klara åtskillna-

25. Förbindelsen mellan nif och manlighet är särskilt tydlig i de rituella
spelen, som i mälskjutningen i samband med en pojkes födelse, en omskärelse
eller ett bröllop (jfr not 10).
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den mellan det kvinnliga rummei: huset och tiadgarden, en Slntei,
hemligt, Skyddat rum, avskarmat mot intrang och blickar, platsen
iramfoi' andi‘a for bamm,“ och det manliga rummei, thajam‘tb, plat—
sen for forsamlingen, moskén, caiét, faltet eller marknaden.27 A ena
Sidan det intimaS hemlighet, fullstandigt Skyld av arbarheten, a andra
Sidan de sociala relationernas, det politiska och religiosa liveiS oppna
rum — SinnenaS och kanslornas liv a ena Sidan, livet av relationer mellan
man, av dialog och uthyten a den andia Sidana l StadenS Vdrldj day de
manliga och kvinnliga rummen gar in i vaiandra, tryggaS Skyddei av
det intima av an: kvinnan halls instangd och med hjalp av Slojan, medan
de tva i‘ummen a1“ tydligi dishilda i den traditionella kabyliska byn, dai’
baiandei: av Sloja av 0km.” Vdgen som leder till hallan vikei‘ undan
nan mannenS omi'ade: oftaSt har varie klan (tbakkmmbtk eller adia—
mm) Sin egen lc'ailla9 i Sin egei kvartei eller det omrade Som hor till3 33
an kvinnorna lean ge Sig dii: nian risk for an: hli sedda av nagon man

26. Troskeln, den punkt dar tva antagonistiska varldar mots, 'ar platsen for en
mangd riter och fullkomligt kringgardad av forbud. Under inga omstan—
digheter kan man ga in objuden, och i vissa regioner av Kabylien far endaS‘t
slaktingar trada over troskeln. Besokaren ger Sig till kanna med ett rop (50m i
Sodra Frankrike) eller genom att hosta eller Stampa med fotterna. l somliga
regioner (El Kseur, Sidi AIch) foreskriver sedvanan an en avlagsen Slakting
eller en manlig Slakting p5. kvinnosidan (till exempel hustruns bror) nar de
forsta gangen introduceras i hemmet skall overlamna en symbolisk shank,
som benamns ”anblicken” (tbizrz'). Ocksa byn ar ett heligt omradej som man
inte betrader annat an till fots.

27.. Det berattas om kvinnorna fem att de gick ensamma till marknaden, men
eftersom de Sladdrade Sé’i mycket drog marknaden ut pa tiden anda till naSta
veckaS marknadsdag. En dag gick sa mannen dit med Sina kappar och gjorde
Slut pa Sina kvinnors palavrer. .. Vi kan lagga marke till art ”myten” ”forkla-
rar” den aktuella delningen av rummet och foremalen genom act aberopa
kvinnornas ”onda natur”. N'ar man menar att varlden a;- upp och ned Sager
man an: ”kvinnorna gar till marknaden”.

28. Traditionellt kravdes harande av Sloja och klostertillvaro (labdjubia) bara
i vissa familjer: hos bymoskéns ledare (at vilken byborna bland andra tjanster
sorjde for vedforradet och underhallet av thanayamts for vattentransporten),
hos de marabutfamiljer vilkas hus inte lag i en egen isolerad liten by (azila)
saint hos vissa ledare for betydande Slakter som valde ut en av husets kvinnor,
vanligtvis den yngsta hustrun, till t/mna/gdjalat/a.
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som inte tillhor gruppen 29 (Ait Hichem) Och nar sa inte 731i fallet kan
den funktion som annars tillkommer den rumsliga motsatcningen
overforas till en tidsrytm; kvinnorna gar till kallan vid vissa tidei, till
exempel i Skymningen, och det ar illa sett om en man Skulle forsoka
Spionera pa dem. Kallan fix for kvinnorna vad tbajma‘t/b air for man—
nen, det 51 day de uthyier nyheter och Skvaller om alla de intima
angelagenheter som mannen inie kan tala med varandra om utan att
vanhedia Sig och som mannen vet nagot om baia genom formedlare,
Mannens plats air ute, p5. falten eller i :h'ji‘Samlingen9 bland man -— det at
nagot en pojke n1— lara Sig mycket tidigto Man at“ misstanhsam mot den
som Stannar hemma alltfor lange under dagen. Den respektable man-
nen bar lata Sig seS, visa Sig, oavbrutet utsatta Sig for andraS blickar,‘
mota andia ansikte mot ansikte (qabel), Dam kommei den formel
som kvinnor ofia upprepar och med vilken de later forsta att mannen
ax" okunnig om mycket av det som handei‘ i hemmet, ”0 man, du
olycklige Stackare, hela dagen pa falten som lilla asnan pa betel” (Ait
Hichem).. Det framsta imperativet a1“ att dolja hela det omiade som ar
intimiteiens: de interna tvisiema, miSSlyckandena och iillliortau
kommandena fir under inga omstandigheter Stallas in till beskadande
infor en frammande utanfor gruppen, Mot de i vai‘andra inneSluma
kollektiven svarar lika manga koncenniska zoner for det hemliga:
hemmet ar den primara hemviSien for dei iniima i undeiklanens eller
klanens Skote, vilken i Sin tur bevakar Sin hemlighet inior den ovriga
byn, som Sluter Sig kring Sin hemlighet infor andra byar, l denna logik,
dar kvinnan ai‘ placerad i den Slutna varldens hjarta, ar det naturligt att
den moral som galler for henne i alli vasentligi iii" negativt formulerado

29. Varje Slaktgren, hur obetydlig den an ma vara, utgor en potentiell social
enhet. l handelse av en konflikt omdefinieras den politiska organisationen
allt efter de positioner i forhallande till varandra som de berorda individerna
intar i slakternas genealogi. En och samma logik kan Siledes samla vitt
utspridda grupper «- namligen samtliga 'alttlingar i fjarde eller femte led till
samma anfader ellei‘ till och med attlingarna till en mytisk anfader, exempeh
Vis Stammens — likaval som mycket begransade grupper, den narmaste Slakten
eller till och med den minste familjeenheten. Thale/mrmbtb eller aid/7mm kan
definieras som den samling manniskor 80m ar skyldiga att h'aimnas varandrai
blod och mellan vilka ingen blodshamnd forekommer, eller 30m Star pa
samma sida i handelse av konflikt.
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den mellan det kvinnliga rummet: huset och trädgården, ett slutet,
hemligt, skyddat rum, avskärmat mot intrång och blickar, platsen
framför andra för karm/1,26 och det manliga rummet, thajamíth, plat-
sen för församlingen, moskén, cafét, fältet eller marknaden.27 Ä ena
sidan det intimas hemlighet, fullständigt skyld av ärbarheten, å andra
sidan de sociala relationernas, det politiska och religiösa livets öppna
rum- sinnenas och känslornas liv å ena sidan, livet av relationer mellan
män, av dialog och utbyten å den andra sidan. l stadens värld, där de
manliga och kvinnliga rummen går in i varandra, tryggas skyddet av
det intima av att kvinnan hålls instängd och med hjälp av slöjan, medan
de två rummen är tydligt åtskilda i den traditionella kabyliska byn, där
bärandet av slöja är okänt.28 Vågen som leder till källan viker undan
från männens område: oftast har varje klan (tbakhnrrnbt/à eller adh-
rnm) sin egen källa, i sitt eget kvarter eller det område som hör till, så
att kvinnorna kan ge sig dit utan risk för att bli sedda av någon man

26. Tröskeln, den punkt där två antagonistiska världar möts, är platsen för en
mängd riter och fullkomligt kringgärdad av förbud. Under inga omstän-
digheter kan man gå in objuden, och i vissa regioner av Kabylien får endast
släktingar träda över tröskeln. Besökaren ger sig till känna med ett rop (som i
södra Frankrike) eller genom att hosta eller stampa med fötterna. l somliga
regioner (El Kseur, Sidi Ai'ch) föreskriver sedvanan att en avlägsen släkting
eller en manlig släkting på kvinnosidan (till exempel hustruns bror) när de
första gången introduceras i hemmet skall överlämna en symbolisk skänk,
som benämns ”anblicken” (thizri). Också byn är ett heligt område, som man
inte beträder annat än till fots.

27. Det berättas om kvinnorna förr att de gick ensamma till marknaden, men
eftersom de sladdrade så mycket drog marknaden ut på tiden ända till nästa
veckas marknadsdag. En dag gick så männen dit med sina käppar och gjorde
slut på sina kvinnors palavrer. _. Vi kan lägga märke till att ”myten” ”förkla-
rar” den aktuella delningen av rummet och föremålen genom att åberopa
kvinnornas ”onda natur”. När man menar att världen är upp och ned säger
man att ”kvinnorna går till marknaden”.

28. Traditionellt krävdes bärande av slöja och klostertillvaro (labdjabz'a) bara
i vissa familjer: hos bymoskéns ledare (åt vilken byborna bland andra tjänster
sörjde för vedförrådet och underhållet av thanayamts för vattentransporten),
hos de marabutfamiljer vilkas hus inte låg i en egen isolerad liten by (az/ih)
samt hos vissa ledare för betydande släkter som valde ut en av husets kvinnor,
vanligtvis den yngsta hustrun, till thana/çdjabt/a.
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som inte tillhör gruppen 29 (Alt Hichem). Och när så inte är fallet kan
den funktion som annars tillkommer den rumsliga motsättningen
överföras till en tidsrytm; kvinnorna går till källan vid vissa tider, till
exempel i skymningen, och det är illa sett om en man skulle försöka
spionera på dem. Källan är för kvinnorna vad tbajmactlä är för män-
nen, det är där de utbyter nyheter och skvaller om alla de intima
angelägenheter som männen inte kan tala med varandra om utan att
vanhedra sig och som männen vet något om bara genom förmedlare.
Männens plats är ute, på fälten eller i församlingen, bland män - det är
något en pojke får lära sig mycket tidigt. lvfan är misstänksam mot den
som stannar hemma alltför länge under dagen. Den respektable man-
nen bör låta sig ses, visa sig, oavbrutet utsätta sig för andras blickar,
möta andra ansikte mot ansikte (qabel). Därav kommer den formel
som kvinnor ofta upprepar och med vilken de låter förstå att mannen
är okunnig om mycket av det som händer i hemmet, ”O man, du
olycklige stackare, hela dagen på fälten som lilla åsnan på betel” (Alt
Hichem). Det främsta imperativet är att dölja hela det område som är
intimitetens: de interna tvisterna, misslyckandena och tillkorta~
kommandena får under inga omständigheter ställas ut till beskådande
inför en främmande utanför gruppen. Mot de i varandra inneslutna
kollektiven svarar lika många koncentriska zoner för det hemliga:
hemmet är den primära hemvisten för det intima i underklanens eller
klanens sköte, vilken i sin tur bevakar sin hemlighet inför den övriga
byn, som sluter sig kring sin hemlighet inför andra byar. l denna logik,
där kvinnan är placerad i den slutna världens hjärta, är det naturligt att
den moral som gäller för henne i allt väsentligt är negativt formulerad.

29. Varje släktgren, hur obetydlig den än må vara, utgör en potentiell social
enhet. l händelse av en konflikt omdefinieras den politiska organisationen
allt efter de positioner i förhållande till varandra som de berörda individerna
intar i släkternas genealogi. En och samma logik kan således samla vitt
utspridda grupper - nämligen samtliga ättlingar i fjärde eller femte led till
samma anfader eller till och med ättlingarna till en mytisk anfader, exempelÜ
vis stammens -likaväl som mycket begränsade grupper, den närmaste släkten
eller till och med den minste familjeenheten. Tbale/mrrubth eller riderr/tm kan
definieras som den samling människor som är skyldiga att hämnas varandra i
blod och mellan vilka ingen blodshämnd förekommer, eller som står på
samma sida i händelse av konflikt.
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”Din gtav, det at ditt hem”, lyder foreskriiten. ”Kvinnan at Skyidig
sin man ttohet, hans hushail Skafl Shotas val, hon Shall vaka over
barnens goda uppfostran. Framfot aiit skali hon bevara iamiljeintimi—
tetens hemlighet. Hon Skail aidtig iotneha Sin man cller dra sham over
honom (inte ens om hon Skulle ha aha skal dartiil och goda hevis), vate
Sig i det intima livet eflet infer framiingar; att gota sa vore att tvinga
mannen att forskjuta hennea Hon Skail visa Sig nojd om till exempel
hennes alltfor fattige make kommet tomhant hem {tan matknaden.
Hon shall inte blanda Sig i mannens diskussioner. Hon Skail hysa tiHit
tiii Sin man och akta Sig for att tvivla pa honom eller soka bevis mot
honom.” (El Kalaa) Kvinnan at kort sagt aiitid ”dottern till den eiler
den” eHet ”hustrun tiil den ellet den” och hat ingen annan heder an
den som tiilhor hennes agnatgtupp. Hon Shall ochsa akta Sig for att
genom Sitt uppforande p5. nagot Satt paverka gruppens prestige eflet
anseende.3O Hon at essm’s vaktare.

Mannen shall a sin Sida itamfot ailt annat Shydda och deli a husets
och det intimas hemlighet. Det intima n i fotsta hand hustrun, Som
aldrig kaiias sa, och an mindte vid {ornamm titan afltid omnamns med
omskrivningar som ”den och dens dotter”, ”mina barns mor” eller
”mitt hem’h i hemmet tiiltaiar mannen henne aldrig direkt i andtas
narvaro. Han kaiiar pa henne med ett tecken, en grymtning eiier med
Sin aidsta dotters namn och visar pa intet Satt tillgivenhet, sarskiit inte i
narvato av Sin egen far eHer aldre bior. Att offentiigt uttaia Sin husttus
namn vore vanhedrande. Man hot ofta taias om att de man som skulle
Shriva in en nyiodd i mantalsregistret Styvnackat Vagrade uppge Sin
husttus namn. Likasa vagrade unga skolpojkar 30m utan vidare uppgi-
vit namnet pa Sin far att uppge modems namn, sakerligen av tadsla for
att biotta Sig for smadeiser (att kaila nagon Vid modems namn at att
anklaga honom for att vara oakting) eiier till och med for haxeti (i de

30. Allt utspelas 50m 0m kvinnan faktiskt vore oformogen att utoka agnater-
nas heder, 30m 0m hon enbart hade formagan att antingen bevara denna
heder intakt genom sitt goda uppforande och Sin respektabilitet eller ocksa
forstéra den genom sitt uppforande (ck/e65 el‘ardb: utplana anseendet). Det
enda 30m Skulle kunna 'o'ka gruppens heder 5r alliansen som Via aktenskapet
uppréittats med kvinnans manliga sl'aktingar.
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Hmma-Haram N5?”
DET vANSTRA HEL/GA DET HOGRA HEL/GA

Kvinnlig, kvinn/fghet Men/lg, Vin/fret
Kvinnan 50m forfogar over Mannen 30m forfogar over
olycksbrfngande och arena krafter ve'ilgérande och Skyddande krafter
Vénster, bojt Héger, rakt
Sérbarhet Beskydd
Nakenhet lnhégnad, k/a‘der

INNANFOR UTANFOR
Kvinnornas omréde: Mennens omréde:
hus, tradgérd forsam/ingen, moskén, felten, marknaden.
Det int/”me livers Slutna Det offentliga Iivets oppna var/d; socia/a
och hem/iga var/d: och politiska verksamheter:
féda, sexualitet utbyten

NA TUF? KUL TUFw’

Fuktig, vatten Torr, e/d
etc... etc. ..

magiska praktikerna at det alitid modems namn som anvands). An-
standigheten ktaver att man aidrig talar med en man om hanS hustru
eiler hanS syster, vilket beret pa att kvinnan at ett av dessa Skamliga
ting (araberna Sager lamm‘am, ”kvinnan at skammen”) som man inte
namner utan en ursakt foljd av ett betcha/e, ”med all respekt for er”.
Det beror ocksa pa att for mannen at kvinnan det meSt heliga av alla
ting. Darom vittnar de sedvaniiga uttryckssatten nar man avlagger en
ed: om jag inte got det eiler det ”Si ma jag inte n 10v til]. min egen
husttu” (tbabmm etbmattmhiw) eiler ”sa ma jag intc vara hetre i mitt
eget hus” (i/gmm u/ebami‘w).

Det intima ar aHt det som lyder under naturen, det at kroppen och
aila organiska funktioner, det at jaget och dess kanslor och SinneSto»
teiser: aiit som enligt hedetns htav maste halias doit. Alia antydningar
om dessa amnen och satskiit om det egna sexuallivet at inte hara
forbjudna titan nastan oméjliga att forestalla Sig. Under flera dagar
fore och eiter sitt broilop dtat Sig den tinge mannen undan i avskiidhet
for att inte hamna i Sallskap med Sin fat, Viiket Skulle vata outhardligt
pinsamt for dem bada. 35. snot ocksa den unga flickan som natt
puberteten sina brost mycket hart med ett slags fodrat knappt liv-
Stycke. I Sin fats och sina aldre btoders natvato hfiller hon dessutom
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”Din grav, det är ditt hem”, lyder föreskriften. ”Kvinnan är skyldig
sin man trohet, hans hushåll skall skötas väl, hon skall vaka över
barnens goda uppfostran. Framför allt skall hon bevara familjeintimi-
tetens hemlighet. Hon skall aldrig förneka sin man eller dra skam över
honom (inte ens om hon skulle ha alla skäl därtill och goda bevis), vare
sig i det intima livet eller inför främlingar; att göra så vore att tvinga
mannen att förskjuta henne. Hon skall visa sig nöjd om till exempel
hennes alltför fattige make kommer tomhänt hem från marknaden.
Hon skall inte blanda sig i männens diskussioner. Hon skall hysa tillit
till sin man och akta sig för att tvivla på honom eller söka bevis mot
honom.” (El Kalaa) Kvinnan är kort sagt alltid ”dottern till den eller
den” eller ”hustrun till den eller den” och har ingen annan heder än
den som tillhör hennes agnatgrupp. Hon skall också akta sig för att
genom sitt uppförande på något sätt påverka gruppens prestige eller
anseende.30 Hon är essar”s väktare.

Mannen skall å sin sida framför allt annat skydda och dölja husets
och det intimas hemlighet. Det intima är i första hand hustrun, som
aldrig kallas så, och än mindre vid förnamn, utan alltid omnämns med
omskrivningar som ”den och dens dotter”, ”mina barns mor” eller
”mitt hem”. l hemmet tilltalar mannen henne aldrig direkt i andras
närvaro. Han kallar på henne med ett tecken, en grymtning eller med
sin äldsta dotters namn och visar på intet sätt tillgivenhet, särskilt inte i
närvaro av sin egen far eller äldre bror. Att offentligt uttala sin hustrus
namn vore vanhedrande. Man hör ofta talas om att de män som skulle
skriva in en nyfödd i mantalsregistret styvnackat vägrade uppge sin
hustrus namn. Likaså vägrade unga skolpojkar som utan vidare uppgi-
vit namnet på sin far att uppge moderns namn, säkerligen av rädsla för
att blotta sig för smädelser (att kalla någon vid moderns namn är att
anklaga honom för att vara oäkting) eller till och med för häXeri (i de

30. Allt utspelas som om kvinnan faktiskt vore oförmögen att utöka agnater-
nas heder, som om hon enbart hade förmågan att antingen bevara denna
heder intakt genom sitt goda uppförande och sin respektabilitet eller också
förstöra den genom sitt uppförande (ek/ees elfard/ø: utplåna anseendet). Det
enda som skulle kunna öka gruppens heder är alliansen som via äktenskapet
upprättats med kvinnans manliga släktingar.
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Hurma-Haram NW
Det vÄNsrnA HEL/GA DET HöGRA HEL/GA

Kvinnlig, kvinnlighet Manlig, virilitet
Kvinnan som förfogar över Mannen som förfogar över
olycksbringande och orena krafter välgörande och skyddande krafter
Vänster, böjt Höger, rakt
Sårbarhet Beskydd
Nakenhet lnhägnad, kläder

/NNANFön UTANFÖR
Kvinnornas område: Männens område:
hus, trädgård församlingen, moskén, fälten, marknaden.
Det intima livets slutna Det offentliga livets öppna värld; sociala
och hemliga värld: och politiska verksamheter:
föda, sexualitet utbyten

NA TUR KUL TUR

Fuktig, vatten Torr, eld
etc... etc. ._

magiska praktikerna är det alltid moderns namn som används). An-
ständigheten kräver att man aldrig talar med en man om hans hustru
eller hans syster, vilket beror på att kvinnan är ett av dessa skamliga
ting (araberna säger lamracam, ”kvinnan är skammen”) som man inte
nämner utan en ursäkt följd av ett hacka/e, ”med all respekt för er”.
Det beror också på att för mannen är kvinnan det mest heliga av alla
ting. Därom vittnar de sedvanliga uttryckssätten när man avlägger en
ed: om jag inte gör det eller det ”så må jag inte få lov till min egen
hustru” (tlmhmm ethmattuthíw) eller ”så må jag inte vara herre i mitt
eget hus” (i/Qram ulehamifw).

Det intima är allt det som lyder under naturen, det är kroppen och
alla organiska funktioner, det är jaget och dess känslor och sinnesrö»
relser: allt som enligt hederns krav mäste hållas dolt. Alla antydningar
om dessa ämnen och särskilt om det egna seXuallivet är inte bara
förbjudna utan nästan omöjliga att föreställa sig. Under flera dagar
före och efter sitt bröllop drar sig den unge mannen undan i avskildhet
för att inte hamna i sällskap med sin far, vilket skulle vara outhärdligt
pinsamt för dem båda. Så snör också den unga flickan som nått
puberteten sina bröst mycket hårt med ett slags fodrat knäppt liv-
stycke. I sin fars och sina äldre bröders närvaro håller hon dessutom
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armama korsade over hrostet"1 (Azerou n—Chmini). En man kan inte
tala med sin lat ellet aldre bror om en ung ogift kvinna eller om en
kvinna som lnte tillhor slakten. Darfor maste fadern, nar han vlll
radgéra med sonen om dennes aktenskap, ta hjalp av en sl'akting eller
van som tjanat’ som mellanhand. Man undviker att ga in pa. ett calé dat
fadern eller den aldte brodern tedan befinnet Sig (och omvant), och
man hat an starkare skal att undvika att i deras natvaro lyssna till
nagon av de kringvandrande sangare som framfor mustiga diktet'.

lnte heller in man tala om mat. Man tlllonskar aldrig nagon' god
aptit, bata att denne shall bli matt. Artigheten ktavet att vatden
oavhtutet hjuder sin gast att ta for Sig pa nytt, medan den senate bar
ata 3a forsiktigt som mojligt. Att ata pa gatan at oanstandigt och
oblygt. Nat man vill ata lunch pa marknaden drat‘ man sig undan till
ett avskilt horn, Nat man bar hem kott, gommet man det i en vaska
ellet under sin humus. Under sjalva maltiden at huvudsaken inte att
man tar mat i slg utan att man atet tillsammans) att man delar btodet
och saltet, en symbol for forbund. En eXttem blvgsel styr ocksa
kanslouttryckenfi som alltld, till och med l lamiljens shote, mellan man
och husttn, mellan foraldtar och barn, at yttet'st atethallna och reser—
vetade. Hacbma (eller [ct/932a), den blygsel som dominet‘ar alla relatio—
nen aven mom slakten, a1» vasentligen ett skydd for 194mm och for det
heliga och hemliga (essat). Den som talar om sig sjalv got Sig skyldig
till nagot otillborligt, han in en skravlare som inte hat forstand att
undetordna slg gtuppens anonymitet, anstandighetens grundlaggande
foreskrilt som fordtar att man anvandet‘ ett hovligt ”vi” eller operson—
lig form och later det framga av sammanhanget att det gallet en sjalv.

Ytterligare ptinclpet som hat samband med de grundlaggande mot-—
sattningatna at de som styt arbetsdelningen mellan konen, narmare
bestamt hur sadant uppforande som anses hedersamt eller vanhed—
tande fotdelas mellan man och kvinnor. Genetellt hedoms det som
vanhedrande for en man att utfora de fiesta av de sysslor som i. kraft av
den mytlshtwtituella indelningen av vatelser, ting och handlingar till—
31. Nakenhetstabut a1» absolut, aven i sexuella relationer. Vi vet dessutom att
vanhedern beskrivs som att forsattas i naket tillstind (”ham hat klatt av mig,
han hat tagit frén mig kladerna, han har plundrat mig inpa bara kroppen”).
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kommet en kvlnna. Nat personet som inte tillhot familjen at" narva-‘
rande, kan hethema fran Chenoua inte rota vld agg och honor, och de
at tothjndna att fora agg och honor att saljas pa matknaden; detta at:
harn— och kvinnogora. Det at en forolampning att fraga en Achenvvi
om han hat agg att salja. Mannen kan nacka honor och ata "agg, men
enbatt med slalsten.32 Met eller mindre samma sedvanor finner man i
Kabyllen. Kvinnan tar tida pa en mulasna som hennes man leder Vid
tygeln; att rida pa. en asna VOte daremot skamligt. Dotttat som van—
hedtat sin slaht lotdes ibland tunt till offentligt beskadande pa ryggen
av en asna. Ett annat exempel: det at vanhedtancle for en man att lorsla
godsel, en nppgift som tillkommet livlnnomaa Det at llhasa ltvlnno—
sysslor att balm vattenkrnkot och ved. Alla dessa hedetsmoralens
imperativ, som vat: for Sig forelallet godtyckliga, ftamstar tvattom
som nodvandiga insatta l hela det mytlsht-tituella system som grundas
pa. motsattnlngen mellan det manliga och det kvinnliga, en motsatt—
ning vars ensldlda modi at motsattningarna mellan det hogra heliga
och det vanstra heliga, mellan ntsidan och lnsidan, mellan eld och
vatten3 mellan det torta och det vata.

Samma vatdesvstem dominetat hela barnuppfostran. Fran det han
{att ett namn bettahtas pojken som —— och shall hettakta slg sjalv som —--
en ansvat‘lg reptesentant for gtuppen. Man hat betattat for mtg att en
ung pojke i tioatsaldetn i en by l Stora Kahyllen, slaktens siste manlige
medlem, glck till begtavningat aven l avlagset belagna hyar oCh. deltog
i ceremonier bland de vuxna (li Hibel). Allt l de vuxnas uppttadan—
de9 alla ceremomet och alla inltlations~ och passagetitet, utvisat for
pojken att han at en man och vlsat samtidigt pa ansvatet och pllhtetna
som hot till. Batnets handlingar vatdetas mychet tldlgt enligt hedetns
ideal“ Fadetns ellet fathrodetns fosttan ntvecldar mf och alla dattlll
knutna manliga dygder, kampaandaa djatvhet, styrka, uthallighet hos
harnet. Denna lostran, utlotd av man for att skapa man? lagger tonvih—
ten vid den manliga slak‘tlinjen3 pa de vatden som de manllga tar-
fadetna lamnat i atv och for vllha vatje manllg medlem av gtuppen

32. Se E. Laoust: Etude 5141’ [e dialecte [oerbére du Cbenoua compare? avec
celzai des Bem' Menacer et des Berti Salab. Paris: Leroux 1912, p 15..
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armarna korsade över bröstet*1 (Azerou n-Chmini). En man kan inte
tala med sin far eller äldre bror om en ung ogift kvinna eller om en
kvinna som inte tillhör släkten. Därför måste fadern, när han vill
rådgöra med sonen om dennes äktenskap, ta hjälp av en släkting eller
vän som tjänar som mellanhänd. Man undviker att gå in pä ett café där
fadern eller den äldre brodern redan befinner sig (och omvänt), och
man har än starkare skäl att undvika att i deras närvaro lyssna till
någon av de kringvandrande sångare som framför mustiga dikter.

lnte heller får man tala om mat. Man tillönskar aldrig någonI god
aptit, bara att denne skall bli mätt. Artigheten kräver att värden
oavbrutet bjuder sin gäst att ta för sig på nytt, medan den senare bör
äta sä försiktigt som möjligt. Att äta på gatan är oanständigt och
oblygt. När man vill äta lunch pä marknaden drar man sig undan till
ett avskilt hörn. När man bär hem kött, gömmer man det i en väska
eller under sin burnus. Under själva måltiden är huvudsaken inte att
man får mat i sig utan att man äter tillsammans, att man delar brödet
och saltet, en symbol för förbund. En extrem blygsel styr också
känslouttrycken, som alltid, till och med i familjens sköte, mellan man
och hustru, mellan föräldrar och barn, är ytterst återhållna och reser-
verade. Hae/aina (eller labya), den blygsel som dominerar alla relatio-
ner, även inom släkten, är väsentligen ett skydd för bar/am och för det
heliga och hemliga (essar). Den som talar om sig själv gör sig skyldig
till något otillbörligt, han är en skrävlare som inte har förstånd att
underordna sig gruppens anonymitet, anständighetens grundläggande
föreskrift som fordrar att man använder ett hövligt ”vi” eller operson-
lig form och låter det framgå av sammanhanget att det gäller en själv.

Ytterligare principer som har samband med de grundläggande mot~
sättningarna är de som styr arbetsdelningen mellan könen, närmare
bestämt hur sådant uppförande som anses hedersamt eller vanhed-
rande fördelas mellan män och kvinnor. Generellt bedöms det som
vanhedrande för en man att utföra de flesta av de sysslor som i kraft av
den mytisktßrituella indelningen av varelser, ting och handlingar till-
31. Nakenhetstabut är absolut, även i sexuella relationer. Vi vet dessutom att
vanhedern beskrivs som att försättas i naket tillstånd ( ”han har klätt av mig,
han har tagit från mig kläderna, han har plundrat mig inpå bara kroppen”).
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kommer en kvinna. När personer som inte tillhör familjen är närva-'
rande, kan berberna från Chenoua inte röra vid ägg och hönor, och de
är förbjudna att föra ägg och hönor att säljas på marknaden; detta är
barn- och kvinnogöra. Det är en förolämpning att fråga en Achenvvi
om han har ägg att sälja. Männen kan nacka hönor och äta ägg, men
enbart med släkten.32 Mer eller mindre samma sedvanor finner man i
Kabylien. Kvinnan får rida på en mulåsna som hennes man leder vid
tygeln; att rida på en åsna vore däremot skamligt. Döttrar som van-
hedrat sin släkt fördes ibland runt till offentligt beskådande på ryggen
av en åsna. Ett annat exempel: det är vanhedrande för en man att forsla
gödsel, en uppgift som tillkommer kvinnorna. Det är likaså kvinno-
sysslor att bära vattenkrukor och ved. Alla dessa hedersmoralens
imperativ, som var för sig förefaller godtyckliga, framstår tvärtom
som nödvändiga insatta i hela det mytiskt-rituella system som grundas
på motsättningen mellan det manliga och det kvinnliga, en motsätt-
ning vars enskilda rnodi är motsättningarna mellan det högra heliga
och det vänstra heliga, mellan utsidan och insidan, mellan eld och
vatten, mellan det torra och det våta.

Samma värdesystem dominerar hela barnuppfostran. Från det han
fått ett namn betraktas pojken som - och skall betrakta sig själv som --
en ansvarig representant för gruppen. Man har berättat för mig att en
ung pojke i tioårsåldern i en by i Stora Kabylien, släktens siste manlige
medlem, gick till begravningar även i avlägset belägna byar och deltog
i ceremonier bland de vuxna (Tizi Hibel). Allt i de vuxnas uppträdan-
de, alla ceremonier och alla initiations~ och passageriter, utvisar för
pojken att han är en man och visar samtidigt pä ansvaret och plikterna
som hör till. Barnets handlingar värderas mycket tidigt enligt hederns
ideal. Paderns eller farbroderns fostran utvecklar mf och alla därtill
knutna manliga dygder, kämpaanda, dj ärvhet, styrka, uthållighet hos
barnet. Denna fostran, utförd av män för att skapa män, lägger tonvik-
ten vid den manliga släktlinjen, på de värden som de manliga för-
fäderna lämnat i arv och för vilka varje manlig medlem av gruppen

32. Se E Laoust: Etrade sar le dialecte berbère du Chenoaa compare avec
celai des Benz' Menacer et des Bern Salah. Paris: Leroux 1912, p 15..
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maste vara en gatant och en fotsvaratea.
Man skufle utan tvivel iinna att samma mytiskt—rituella hategorier

iigger tiil grand om inte for aktenskapsutbytenas logik, 5a dock for
den ideaibiid som agentema got sig av dessa utbyten. Det tidiga
aktenskapet biit hegtipligt om man tanker pa att kvinnan som "3:1:- av
ond natnt sa snatt som méjligt'bor hamna under mannens gynnsamma
beskydd. ”Shammen ax den unga ogifta hvinnan”, Sager man (al‘m
tbaqcbic/otk) och svarsonen kailas settm Za‘yub, ”siojan for sham—
men”. Atahema i Algeriet kaiiar ibiand hvinnorna for ”Satans kor”
eHer ”demonens garn” och menar darmed att de at det ondas upphov:
”Aven den mest ratiinjiga bland kvinnor ar vriden som en Shara”,
eniigt ett ordsprak. Kvinnan kan aldrig sta for det tata och det hogta
utan han bata, i iihhet med ett skott som sttavar att vaxa at Vanstei‘,
tnhtas under mannens Valgorande beskydd.” Utan ansprak pa att hat
fanga in aktenskapsutbytenas ohjektiva logik, kan vi inte desto mindte
observeta att de normet som styr dessa och de vaniigaste rationalise—
tingatna for att tattfardiga detas ”ideala” form, aktenskapet med
paralleilkusinen, a1» iormuierade med ett sprakbruk struhturetat enligt
de mytiskt~rituelia hategoriema. Det ska] som oftast abetopas for att
rattfatdiga aktenshapet med parallellkusinen a1» omsorgen att varna
om biodets renhet och att bevata siakthedem intakt. Om en ung man
som gift sig med en parallellkusin sags att ”han skyddat henne”, han
hat sotit for att slaktintimitetens hemlighet forbiir i sakett forvar. Den
som giftet sig inom sin egen siakt at, Sager man oita, saker pa att hans
hustm kommet att ansttanga sig att vatna Om makens heder och att
hon kommer att halia familjekonflikterna hemliga och inte ga tiil sin
siakt och hiaga. ”En kvinna utanioi 31.51k hommer att forakta dig
och tro sig vata av adlare siakt an du. Din kusin daremot, som hat
samma iatiat som dug hommer inte att kunna forbanna dina anfadet.”
(am Aghbel) Aktenskapet med en frammande kvinna ituktas som ett
intrang. Det oppnat en brasch i den skyddsmur som omger siaktinti—
miteten. ”Battre skydda sin nif an utiamna den at andra”, Sager man.

33. ”En dotters vardighet existerar bara nar hon sir i sallskap med sin far”,
Sager ett arabiskt ordsprfik.
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‘gegerx
Systemet av hedems varden ptaktiseras snarare an tanks, Och hederns
grammatik kan vagleda handiingat utan att den behovet‘ vara formuie—
tad. Nat kabylerna spontant uppfattar ett visst uppforande som van-
hedtande eHei‘ iojiigt 511— de i samma situation som den som anmarker
pa ett sprakfel utan att for den skull beharska d'et syntaktiska system
man forhtntit sig mot. Eftersom normema hat sina rotter i den myt—
iska varldshiidens system av kategoriet, finns det inget som at svatate
och hanske inget som 51» met gagnlost an att forsoka skiija meiian det
omrade som ditekt och idart iattas av medvetandet och det omrade
som ar begravt i det omedvetna. For att overtyga om detta racket det
med ett exempel. Mannen av hedet at han som a1“ vand mot andra
(qabel), 861‘ dem i ansiktet och hinder dem spetsen. Qahel at ocksa att
ta emot nagon som gast, och att ta emot honom valg att hedra honoma
Med samma rot fothnippar den folkiiga etymologin - som hat sin
betydelse antingen den at tiktig eiier inte —— ocksa det ord [aqbayel
(maskulinum pluralis) som betechnar kahylerna.3“ Ordet tbaqbaylit/a
at iemininum av substantivet aqlmyli, en kabyl, och hetecknat den
kabyliska hvinnan, det kabyliska spraket, och dessutom, om utttvcket
tillats, habyiens quidditas, det som gor att kahylen at kabyl, det han
inte han upphora att vata utan att siuta vara kabyl, med andi‘a otd den
kabyliska hedern och stoltheten. Men qabel a1: ocksa att vanda sig mot
ostet (elqibla) och mot iramtiden (qabel). i det kabyiiska mytiskt—
rituella systemet hat Oster ett homoiogt forhallande tiH det HOga
Framtiden, Dagen, det Manhga, det Goda, det Hogray det Toma etc,
och stat i motsats till Vistei‘ och samtidigt till det Laga9 det Pottintna,
Natten, det Kvinnhga, det Onda det Vanstra, det Vata etc Att alla
informatotet spontant uppger att det vasentliga hannetecknet pa man——
nen av hedei'at att han moter andra ansihte mot ansikte qabel visat
att de uttaiade normerna fdr uppforandet hat fOtbindeise med och
tacket principer djupt nete i det mytisktritueila systemet

Hederns etos stat i grunden1 motsats tiii en universeii ochiormeii

34-. Jfr A. Picard: Textes berbéres dans le parler des Irjen (stencil, Kabyiien,
Algeriet 1961), dir ,forfattaren ansluter sig till denna etymologi.
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måste vara en garant och en försvarare.
Man skulle utan tvivel finna att samma mytiskt-rituella kategorier

ligger till grund om inte för äktenskapsutbytenas logik, så dock för
den idealbild som agenterna gör sig av dessa utbyten. Det tidiga
äktenskapet blir begripligt om man tänker på att kvinnan som är av
ond natur så snart som möjligt'bör hamna under mannens gynnsamma
beskydd. ”Skammen är den unga ogifta kvinnan”, säger man (alur
tbaqcbicloth) och svärsonen kallas settar Zaíyub, ”slöjan för skam-
men”. Araberna i Algeriet kallar ibland kvinnorna för ”Satans kor”
eller ”demonens garn” och menar därmed att de är det ondas upphov:
”Även den mest rätlinjiga bland kvinnor år vriden som en skära”,
enligt ett ordspråk. Kvinnan kan aldrig stå för det räta och det högra
utan kan bara, i likhet med ett skott som strävar att växa åt vänster,
tuktas under mannens välgörande beskydd.33 Utan anspråk på att här
fånga in äktenskapsutbytenas objektiva logik, kan vi inte desto mindre
observera att de normer som styr dessa och de vanligaste rationalise-
ringarna för att rättfärdiga deras ”ideala” form, äktenskapet med
parallellkusinen, är formulerade med ett språkbruk strukturerat enligt
de mytisktßrituella kategorierna. Det skäl som oftast åberopas för att
rättfärdiga äktenskapet med parallellkusinen är omsorgen att värna
om blodets renhet och att bevara släkthedern intakt. Om en ung man
som gift sig med en parallellkusin sägs att ”han skyddat henne”, han
har sörjt för att släktintimitetens hemlighet förblir i säkert förvar. Den
som gifter sig inom sin egen släkt är, säger man ofta, säker på att hans
hustru kommer att anstränga sig att värna om makens heder och att
hon kommer att hålla familjekonflikterna hemliga och inte gå till sin
släkt och klaga. ”En kvinna utanför släkten kommer att förakta dig
och tro sig vara av ädlare släkt än du. Din kusin däremot, som har
samma farfar som du, kommer inte att kunna förbanna dina anfäder.”
(Ain Aghbel) Äktenskapet med en främmande kvinna fruktas som ett
intrång. Det öppnar en bräsch i den skyddsmur som omger släktinti-
miteten. ”Bättre skydda sin mf än utlämna den åt andra”, säger man.

33. ”En dotters värdighet existerar bara när hon är i sällskap med sin far”,
säger ett arabiskt ordspråk.
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1;e.@f>
Systemet av hederns värden praktiseras snarare än tänks. Och hederns
grammatik kan vägleda handlingar utan att den behöver vara formule-
rad. När kabylerna spontant uppfattar ett visst uppförande som van-
hedrande eller löjligt är de i samma situation som den som anmärker
på ett språkfel utan att för den skull behärska det syntaktiska system
man förbrutit sig mot. Eftersom normerna har sina rötter i den myt-
iska världsbildens system av kategorier, finns det inget som är svårare
och kanske inget som år mer gagnlöst än att försöka skilja mellan det
område som direkt och klart fattas av medvetandet och det område
som är begravt i det omedvetna. För att övertyga om detta räcker det
med ett exempel. Mannen av heder är han som är vänd mot andra
(qabel), ser dem i ansiktet och bjuder dem spetsen. Qabel är också att
ta emot någon som gäst, och att ta emot honom väl, att hedra honom.
Med samma rot förknippar den folkliga etymologin - som har sin
betydelse antingen den är riktig eller inte - också det ord laqlmyel
(maskulinum pluralis) som betecknar kabylerna. 34 Ordet thaqbayltt/a
är femininum av substantivet aqlmyli, en kabyl, och betecknar den
kabyliska kvinnan, det kabyliska språket, och dessutom, om uttrycket
tillåts, kabylens quidditas, det som gör att kabylen är kabyl, det han
inte kan upphöra att vara utan att sluta vara kabyl, med andra ord den
kabyliska hedern och stoltheten. Men qabel är också att vända sig mot
öster (elqzbla) och mot framtiden (qabel). l det kabyliska mytiskt-
rituella systemet har Oster ett homologt förhållande till det Höga,
Framtiden, Dagen, det Manliga, det Goda, det Högra, det Torra etc,
och står i motsats till Väster och samtidigt till det Låga, det Förflutna,
Natten, det Kvinnliga, det Onda, det Vänstra, det Våra etc. JAtt alla
informatörer spontant uppger att det väsentliga kännetecknet på man~
nen av hederär att han möter andra ansikte mot ansikte, qabel, visar
att de uttalade normerna för uppförandet har förbindelse med och
täcker principer djupt nere i det mytisktrituella systemet.

Hederns etos står i grundeni motsats till en universell ochformell

34. jfr A. Picard: Texres berbères dans le parler des Irjen (stencil, Kabylien,
Algeriet 1961), där författaren ansluter sig till denna etymologi.
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moral som hivdar minniskors iika virdighet och foljaktiigen deraS
iiha rittigheter och Skyldigheter. Inte nog med att de regler som giller
for minnen Skiijer Sig irin de regler som gilier for kvinnorna och
Skyldigheterna mot minnen irin skyldigheterna mot kvinnorna.
Dessutom kan hederns bud, som tillimpas direkt pi det Sirskilda iallet
och varierar beroende pi Situationen, pi intet Sitt goras universellae
Samma kod pibjuder motsatt uppforande inom olika sociala iiit: i ena
Sidan iinns regier som Styr reiationerna mellan Sliktingar eHer, mer
aliminta aila sociala relationer som har Sliktskapen som mOdeii
(”Hjiip de dina, vare Sig de har ritt eiler fei”), i andra Sidan finnS
regier soni ir giltiga i reiationer med frirnlingar. Denna dubbeihet i
forhillningssittet foijer logiskt ur vir grundiiggande princip enligt
viiken de Sitt att uppfora Sig som hor hedern till inte krivs gentemot
andra in dem som ir dessa virdigao Respekten for vad man hiir iiagd
av grnppen grundas pi Siiivrespekten, det viii Siga pi kinslan for
hedern. Klan— eiler byforsamlingen ir inte Si mycket en domstoi i
betydelsen av ett specialiserat organ med uppgift att fatta beSlut i
overenStimmeise med ett system av rationelia och explicita juridiska
normer3 ntan mer ett Skiijedomsrid eiler rentav ett Sliktridi Den
koiiektiva meningen ir iagen, domstolen och den agent som genomior
sanhtionenm Tbajma‘tb, dir alia Siakter ir representerade, forkroppsli-
gar den offentiiga meningen, vars kinslor och virden den fornimrner
och uttrycher och irin vilken den himtar Sin moraliska kraft. Det mest
irnktade strafiet ir att hamna pi svarta iistan eller bannlysasz de Som
drabbas fir inte vara med di man kollektivt deiar kottet och utestings
frin forsamlingen och aiia andra hollektiva verksamheter — de domS
kort sagt till ett slags symboiiSk dod. Qamm ir den egna samling
sedvinjor som finns i varje by och som huvudsakligen bestir i en
npprihning av SirSkilda overtridelser, itfoljda av motsvarande straff,
Ett exempel: av de 249 artikiarna i qcmam i en by, Agonni—n—Tesellent,
sorn tiilhor Stammen Ath Akbil, it 219 artikiar (88%) ”repressiva”
iagar (i Dnrkheims mening), medan 25 artiklar (10%) ir ”restitutiva”
lagar och bara 5 artiidar beror grundvaiarna for det poiitiska systemet.
Sedvaneregeln existerar innan den formuleras”. Den ir frnkten inte av
en universell regei som tiilimpatS i ett Sirskilt fall, utan av en juridik
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tiliimpad direkt pi det sirskiida iallet. Ja, rittens fundament ir ingen
formeil, rationeil och explicit lagsamling utan heders”kinsian” och
”kinslan” for rittvisa. Det visentliga forblir implicit eitersom det inte
diskuteras och ir odiskutaheit; det ir helheten av de virden och
principer som gemenskapen bekriftar genom sjilva Sin existens och
som ligger till grund for de juridiska handlingarna. ”Vad hedern
forsvarar forsvaras bittre di det inte forsvaras av lagarna, vad hedern
foreskriver ir in Iner tvingande di det inte pibjuds av lagarna”, Siger
Montesquieu.

De ekonomiska relationerna uppfattas hefler inte och ir inte konsti—
tuerade som ekonomiska, dVS som Styrda av lagen om intressem Det ir
som om en sloja av prestige— och hedersrelationer alitid SkuHe dolja
dem. Ailt utspelar Sig som vigrade detta samhille att se den eko—
nom-iska verkligheten i vitogat och forsti den som styrd av andra lagar
in de vilka regierar siiktrelationerna. Hirav kommer den Strukturella
tvetydigheten i alia ntbyten: man Spelar alltid samtidigt pi det intres—
sets register som inte ger Sig tilikinna och pi den oppet dekiarerade
hederns register. Ar inte givans logik ett Sitt att overskrida elier dolja
intressets kalkyler? Givan medfor i likhet med krediten plikten att ge
innu mer tillbaka, en hedersforplikteise som hur bjudande den in mi
vara forblir outtaiad och hemlig. Att gengivan Skjuts pi framtiden
innebir att det utbyte sorn Sker i generositetens tecken - i motsats till
”givandet och tagandet” — tenderar att dolja en annan transaktion, en
transaktion dir egenintressen gor Sig giliande och som inte genast blir

35.. Den individuella och kollektiva historien ger uttryck for den Stindiga
rorelse genom vilken praktikens ”handlande” principer omvandlas till nor—
mer som man erkinner och bekinner Sig till, och omvint. Den sociala
jimvikten kriver ett minimum av likformighet mellan de implicita modeller-
na och de explicita normerna. Samtidigt existerar dock _. till foljd av blotta
faktum att man uttolkar och soker ”rationaliseringar” till sitt handlande —— ett
avstind, en brist pi overensstimmelse mellan implicita modeller och explicita
normer, vilket innebir att kulturen rycks ur det stillastiende i en alltfor
perfekt koherens som dess fullstindiga identitet med Sig sjilv skuile innebira.
Kanske ir det denna bristande overensstimmelse som got att ocksi de mest
”statiska” samhillen har en historia. Liksom vi bara kan se den mot oss vinda
sidan av tingen runt oss, liter Sig kulturen bara uppfattas i profil och agenter—
na kan bara gora Sig en bild i taget, och en bild som ir partiell, av den.
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moral som hävdar människors lika värdighet och följaktligen deras
lika rättigheter och skyldigheter. lnte nog med att de regler som gällerv
för männen skiljer sig från de regler som gäller för kvinnorna och
skyldigheterna mot männen från skyldigheterna mot kvinnorna.
Dessutom kan hederns bud, som tillämpas direkt på det särskilda fallet
och varierar beroende på situationen, på intet sätt göras universella
Samma kod påbjuder motsatt uppförande inom olika sociala fält: å ena
sidan finns regler som styr relationerna mellan släktingar eller, mer
allmänt, alla sociala relationer som har släktskapen som modell
(”Hjälp de dina, vare sig de har rätt eller fel”), å andra sidan finns
regler som är giltiga i relationer med främlingar. Denna dubbelhet i
förhållningssättet följer logiskt ur vår grundläggande princip enligt
vilken de sätt att uppföra sig som hör hedern till inte krävs gentemot
andra än dem som är dessa värdiga. Respekten för vad man blir ålagd
av gruppen grundas på självrespekten, det vill säga på känslan för
hedern. Klan- eller byförsamlirigen är inte så mycket en domstol i
betydelsen av ett specialiserat organ med uppgift att fatta beslut i
överenstämmelse med ett system av rationella och eXplicita juridiska
normer, utan mer ett skiljedomsråd eller rentav ett släktråd. Den
kollektiva meningen är lagen, domstolen och den agent som genomför
sanktionen. Thajmact/à, där alla släkter är representerade, förkroppsli-
gar den offentliga meningen, vars känslor och värden den förnimmer
och uttrycker och från vilken den hämtar sin moraliska kraft. Det mest
fruktade straffet är att hamna på svarta listan eller bannlysas: de som
drabbas får inte vara med då man kollektivt delar köttet och utestängs
från församlingen och alla andra kollektiva verksamheter - de döms
kort sagt till ett slags symbolisk död. Qamm är den egna samling
sedvänjor som finns i varje by och som huvudsakligen består i en
uppräkning av särskilda överträdelser, åtföljda av motsvarande straff.
Ett exempel: av de 249 artiklarna i qrmrm i en by, Agouni-n-Tesellent,
som tillhör stammen Ath Akbil, är 2l9 artiklar (88%) ”repressiva”
lagar (i Durkheims mening), medan 25 artiklar (10%) är ”restitutiva”
lagar och bara 5 artiklar berör grundvalarna för det politiska systemet.
Sedvaneregeln existerar innan den formuleras”. Den är frukten inte av
en universell regel som tillämpats i ett särskilt fall, utan av en juridik
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tillämpad direkt på det särskilda fallet. ja, rättens fundament är ingen
formell, rationell och explicit lagsamling utan heders”känslan” och
”känslan” för rättvisa. Det väsentliga förblir implicit eftersom det inte
diskuteras och är odiskutabelt; det är helheten av de värden och
principer som gemenskapen bekräftar genom själva sin existens och
som ligger till grund för de juridiska handlingarna. ”Vad hedern
försvarar försvaras bättre då det inte försvaras av lagarna, vad hedern
föreskriver är än mer tvingande då det inte påbjuds av lagarna”, säger
Montesquieu.

De ekonomiska relationerna uppfattas heller inte och är inte konsti-
tuerade som ekonomiska, dvs som styrda av lagen om intresse. Det är
som om en slöja av prestige- och hedersrelationer alltid skulle dölja
dem. Allt utspelar sig som vägrade detta samhälle att se den eko-
nom-iska verkligheten i vitögat och förstå den som styrd av andra lagar
än de vilka reglerar släktrelationerna. Härav kommer den strukturella
tvetydigheten i alla utbyten: man spelar alltid samtidigt på det intres-
sets register som inte ger sig tillkänna och på den öppet deklarerade
hederns register. Är inte gåvans logik ett sätt att överskrida eller dölja
intressets kalkyler? Gåvan medför i likhet med krediten plikten att ge
ännu mer tillbaka, en hedersförpliktelse som hur bjudande den än må
vara förblir outtalad och hemlig. Att gengåvan skjuts på framtiden
innebär att det utbyte som sker i generositetens tecken -i motsats till
”givandet och tagandet” - tenderar att dölja en annan transaktion, en
transaktion där egenintressen gör sig gällande och som inte genast blir

35.. Den individuella och kollektiva historien ger uttryck för den ständiga
rörelse genom vilken praktikens ”handlande” principer omvandlas till nor-
mer som man erkänner och bekänner sig till, och omvänt. Den sociala
jämvikten kräver ett minimum av likformighet mellan de implicita modeller-
na och de explicita normerna. Samtidigt existerar dock - till följd av blotta
faktum att man uttolkar och söker ”rationaliseringar” till sitt handlande - ett
avstånd, en brist på överensstämmelse mellan implicita modeller och explicita
normer, vilket innebär att kulturen rycks ur det stillastående i en alltför
perfekt koherens som dess fullständiga identitet med sig själv skulle innebära.
Kanske är det denna bristande överensstämmelse som gör att också de mest
”statiska” samhällen har en historia. Liksom vi bara kan se den mot oss vända
sidan av tingen runt oss, låter sig kulturen bara uppfattas i profil och agenter-
na kan bara göra sig en bild i taget, och en bild som är partiel-l, av den.
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synlig, ehersom den utsnracks i tiden: i stallet for den obrutna foljden
av gavor och gengavor trader en serie atskilda och till synes icke
aterg'aldande gavor. Behovs ytterligare ett exempel? Det at brukligt an
saljaren d5 en Viktig affair, som forsaljningen av en oxe, avslutas, infor
oppen rida aterlamnar en del av kopesumman till hoparen ”3a att han
han kopa kott till sina barn”, Brudens far gjorde detsamma nar han
efter em oftast hetsigt ”kopslaende” tagit emot hemgiften (Ait Hic—
hem).. ju stone andel man givit tillhaka desto storre hedef tillvann man
Sig; som Ville man genom att krona affaren med en generos gest
ornvandla ett kopslaende, 30m inte kunnat vara 5a oforstaflt hetsigt 0m
inte hedersfaktningen och stravan an maximera den symboliska profi—
ten hade doh en stravan an: maximera den materiella profiten, tiH ett
hedersutbyte“.

Paris, jmmari 1960

36.. Stod for denna analys kan man finna i sakforhallandet att den ”kopsla—
gan” eller ”hedersfaktning”, 30m av tradition agt mm i samband med att
fragan om understodet till en anka skulle avgoras, efterhand framstod 50m
skamlig och lojlig till foljd av att penningutbytet och motsvarande kalkyle-
rande forhallningssatt blivit mer allmant; darigenom hade ett utbyte grundat
pa materiella intressen konstituerats just 30m ett utbyte grundat pa materiella
intressen, och det var slut med det traditionella utbytets strukturella tvety—
dighet.
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synlig, eftersom den utsträcks i tiden: i stället för den obrutna följden
av gåvor och gengåvor träder en serie åtskilda och till synes icke
återgäldande gåvor. Behövs ytterligare ett exempel? Det är brukligt att
säljaren då en Viktig affär, som försäljningen av en oxe, avslutas, inför
öppen ridå återlämnar en del av köpesumman till köparen ”så att han
kan köpa kött till sina barn”., Brudens far gjorde detsamma när han
efter ett oftast hetsigt ”köpslående” tagit emot hemgiften (Ait Hic-
hem), ju större andel man givit tillbaka desto större heder tillvann man
sig; som ville man genom att kröna affären med en generös gest
omvandla ett köpslående, som inte kunnat vara så oförställt hetsigt om
inte hedersfäktningen och strävan att maximera den symboliska profi-
ten hade dolt en strävan att maximera den materiella profiten, till ett
hedersutbyteåf'.

Paris, januari 1960

36.. Stöd för denna analys kan man finna i sakförhållandet att den ”köpsla-
gan” eller ”hedersfäktning”, som av tradition ägt rum i samband med att
frågan om understödet till en änka skulle avgöras, efterhand framstod som
skamlig och löjlig till följd av att penningutbytet och motsvarande kalkyle-
rande förhållningssätt blivit mer allmänt; därigenom hade ett utbyte grundat
på materiella intressen konstituerats just som ett utbyte grundat på materiella
intressen, och det var slut med det traditionella utbytets strukturella tvety-
dighet.
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