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Antropologen Jack 
Goody har i studien 
The East in the Wes/ 
granskat de gangse for- 
klaringarna till Europas 
expansion och funnit 
dem bristfalliga. Karl 
Steinick anmaler.
T^en aldsla ilalienska bok- 
■ Bforingen som finns beva- 
i-^rad daleras till 1211 ocb 
del ar fragment av im libro delle 
ragioni ford av nSgra floremins- 
ka bankirer. Mol slulei av seklel 
skulle bokforingskonslen forad- 
las alia veneziana. lill vad vi i 
dag kanner som dubbel italiensk 
dito.

Saklitteratur

Jack Goody 
The East in the West 
Cambridge U P
Var del kanske har, i Venedig 
och de andra ilalienska siadsla- 
lerna, som kapiialismen foddes i 
dvergSngen fran hogmedellid till 
ungrenassans? Under 3rens lopp 
har mSnga argumenierat for del. 
Spirande bankviisen, I3nga han- 
delsrutter och parinerskap i slora 
affarer ar lydiiga tecken p5 all nS- 
gol nyli ar pd g5ng.

Bokforing
Bokforingskonslen blir den 

nddvandiga meloden for all 
kimna h51la koll p3 debei och 
kredil i en global! expanderande 
ekonomi. Som ragioneria blir 
den nastan en vetenskap jam- 
bordig med de andra som denna 
nya lid kommer all utveckla - sd 
iir ju ragione i sin grundbeiydel- 
se ingel annal iin fornuft.

"Affarsmannen skall inte lita 
p5 silt minne" heier del i en lexi 
frdn sent I500*tal "om han inie 
ar som kung Cyrus som kiinde 
var och en av sina mdnga solda- 
ler till namnei". En uppmaning 
som onekligen har fog for sig 
och som dierfinns i Itskilliga 
bokforingslarobockcr frdn re- 
niissansen och framdt.

Men skall man lila pa histo-

Var foddes kapitalismen?
rieskriviiingen. hur dokumenie- 
rad den an iir? Hur sann iir hisio- 
rien om del unga Europa som 
med tva tomma hiindcr och med 
exceplionelll fdrnufl log sig upp 
till viirldsherraviilde?

Revisor
Som en noggrann revisor har 

den brilliske antropologen Jack 
Goody i studien The East in the 
West granskal uppgifierna i alia 
kolumnerna. inie bara dem pa 
den europeiska sidan.

Del han finner ar alt de 
gangse fdrklaringarna till Euro- 
pas expansion inie hdller efler- 
som de bygger pS bristfalliga, 
eller inga. kunskaper om reslen 
av viirlden. I alll for ringa grad 
har man ocksd sluderat bak- 
grunden, den tamligen Idnga hi- 
storia som foregdr den europeis
ka kapitalismen och industria- 
lismen.

Reniissans beiyder som be- 
kanl dterfddelse. och del som 
fdds igen under 1300- och 
1400-tal I de ilalienska sliiderna 
iir den antika bildningen och 
lardomen. niirmare besiiimt den 
grekiska som varii dSligt kiind 
under medeliiden. Men del var 
ingen jungfrufddse! som iigde 
rum. snarare borde del beskri- 
vas som en Slerkomsi.

Romarna hade onekligen tagil 
till sig grekernas kultur men i 
ovriga Europa var iniressel for 
boklig bildning ringa. Arvel 
frdn grekerna gick i sliillet 
oslerut efter del vastliga Roms 
kollaps och del var i Bagdad 
och aiylra av den muslimska 
varldens melropoler som man 
kommenterade Aristoieles och 
forfmade matematiken med 
hjiilp av de indiska siffror vi 
kallararabiska. varav nollan var 
del slora tillskoiiei.

Hdgkulturer
Efiersom grekerna dessulom i 

hog grad hade byggi pd de 
mindre asiatiska hdgkuliurernas 
framsteg kan man knappasl pd- 
sla all arvet kom i oriitla hiinder.

Hislorien iir dessulom varken 
bokforing eller bodelning. och 
del iir delta som friimsi under-

Japanskt familjeforetag. Bddc i Kina och Japan finner man 
lidigt bokfdringsmclodcr som har samma funklion som den duhbla 
ilalienska.

sti7ks av Goody, sd vi kanske 
bdr liimna metaforiken darhiin. 
iiven om den iir forfdrisk och 
har format mycket tiinkande un
der aren.

Uppstod overallt 
Kapitalismen foddes ingen- 

sians, och den uppstod inie hel
ler enbari pd europeisk botlcn. 
Goody visar alt del finns entre- 
prendrsanda och relativt omfat- 
tande och avancerad handel sd- 
viil i Indien som i Kina vid tiden 
for del europeiska uppvaknan- 
del. De indiska bankirerna iig- 
nar sig dt bokforingskonslen, 
liksom deras kinesiska kolleger. 
Handein ar ocksa omfatiande 
och en betydande kapitalbild- 
ning sker, siirskill bland de in
diska affarsmannen. Niir euro- 
pcerna borjar dyka upp pd kon- 
tinenlen fdrbluffas de av stiider- 
nas siorlek, av de enskilda rike- 
domarna och av den ekonomis- 
ka livaktigheien.

Del finns ocKsd i Indien en 
viss handel i futures, inve- 
steringar i framtida utfall 
av diverse affarsprojekt. I 
Japan skulle man under 
1700-taIet utveckla en avan
cerad handel med ris, som 
aven inbegrep investeringar 
i kommande skordar och 
bdde i Kina och Ja|)an fin

ner man bokforingsmetoder 
som har samma funklion 
som den dubbla italienska.

Under de arhundraden som 
europtJerna expandcrar sin fdre- 
tagsamhet och sin handel finns 
liknande, utveckling allisd pd 
olika hall i Asien, och underso- 
ker man fbrhdllandena under ar- 
tusendena fore Europas fram- 
marsch finner man ati utveck- 
lingen ndli liingre pd de fiesta 
hdll iin i Europa.

Goody tillhandahdiler ingen 
egen universalforklaring till 
varfdr europderna nddde sddana 
framgdngar niir nu fdrutsiiti- 
ningar fanns lite varslans, diir- 
emot raserar han de fiesta and- 
ras avancerade modellbyggen. 
Rationaliteten var ingei exklu- 
sivt grekiskt. indierna och kinc- 
serna iignade sig at logik och 
vetenskap och nadde ofla stdrre 
raffinemang. Babylonier och 
andra mindreasialiska kulturcr 
hade lagl grund for bade veien- 
skap och ekonomi och hiirifran 
Tick grekerna Idngt mer iin ulfabe- 
tel. Handelsviigarna striickte sig 
allt sedan fdrklassisk lid over 
Asien och globaliseringen av 
ekonomin iir ingel senl pafund.

Redan Tiberius klagade over 
at! kvinnorna utarmade landcl 
och berikade ulliinningarna ge- 
nom sin konsumiion av lyxva- 
ror. och kryddor. lyger och an

nal Iraiisporieradcs fran Asi' 
boricrsla dclar lill Europa. H 
deIn mellan Afrika och Ind 
var ocksa betydande fran var 
deriiknings fbrsla arhundrat 
och osl har alllid varit niirvar 
de i vast.

Kapitalismen har alltsa 
lang hisioria om man med t 
avser just enlreprendrssk 
handel mellan aklbrer pa en r 
eller mindre fri marknad. ka 
lalbildning och finansie 
transakt inner. Industrial isrr 
diireniot fick fan ft>rsi med 
nya kraftkiillornu. angan och 
fossila briinslena, vilkel i sin 
medfbrde en ekonomisk exp; 
sion i vilken Europa fick ell f 
sprang.

Del var inte de ilalienska bj 
kirerna, bokfbringen eller iir 
grekisk ralionalitel. som fod 
kapitalismen. Del var inte hel 
den proiestanliska etiken, s( 
Weber lanserade med s5d 
framgSng. Del var inie asial 
nas kolleklivism, religioner 
ler familjeslrukturer som h' 
tillbaka dem - for dvrigi unj 
far samma saker man nu for5 
ker forklara de asiatiska frai 
gangarna med.

The Easi in the Wesl iir inj 
fbrsok all fylla pa del asiaiis 
pluskomol i nagot slags antic 
ropeiskt riiitvisenit. I slallet 
den ell klarliiggande av hur s 
ciokullurel! fbriindring sk< 
inte genom siruklurerad utvec 
ling Ulan genom oforutsagba 
processer utan fast centrum oi 
reglerad bcfordringsgSng.

Del kan vara dags all skre 
myierna om Europas ovcria 
.senhet men sliing ocksa alia t 
diir bbekerna om det asiatisi 
undret. samurajen som ledu 
ideal och krigarens viig till mi 
jarderna. Liis Jack Goody i sli 
let niir han skriver om tamils 
bankvasende. kinesisk logik. j 
panska familjeforetag och j 
mojlig annan miinsklig verl 
samhel. Inga cnkla Idsningu 
som sagi, men mangder av ii 
tressanla fakla och bverraskai 
de liirdomar.

Den gamla viirlden blir soi 
ny. och bst och viisi har aldri 
varii skilda al.

KARL STEINIC

Snartigt komprimerade formuleringar
Canettis ’’anteck- /<m/,>r«r detvalorsladclarnai deras pa svenska , en myckc, med silt liv „eh si„ ...rkElias Canetlis "anteck- 

ningar” under aren 
1973-1985 har i ar kom- 
niit ut pa svenska. Bjorn 
Hakanson anmaler.

flias Caneiii blev nobel- 
prislagare senl i livel. 

#1981. D5 var han 76 Sr.

Litteratur

Eliny Canctli 
Urels hemtiga hj;ina 
Naluroch Kullur

Pi kel fick han framsi for en ro-. 
man - utgiven redan 1935 - och 
en kuliuraniropologisk avhand- 
ling. Masse laiil Maclu. samt for 
Dell rathlaile iiiiigaii och Fack-

laii i iirat. de tva forsla dclarna i 
bans sjalvbiografi. Fyra dr efter 
priset kom en trcdje del. Ogon- 
s/ielei.

DJupsinne
Under hela sitt forfattarliv 

gjorde han dessutom "anteck- 
ningar" - ett ansprdk.slost namn 
pd en genre som jag tycker ar 
litteraturens alira me.st 
ansprdksfulla: aforistiken. Det 
galler ju att pd sd litet utrymme 
som mojiigt vara sd djupsinnig 
som mojiigt. heist med hjalp av 
ett paradoxal formulering som 
efterlamnar en frustrerande 
kansla av ositkerhet hos liisaren: 
iir karin snillrik - eller en pre- 
tentios ordvriingare? ,

Canettis "anteckningar*, un
der dren 1973-1985 kan nu stu-

dcras pa svenska i en mycket 
bra oversiittning av Hans Le- 
vandcr: Urels lieiiiliga lijcirlu. 
Hiir finns dtskilligt att irritera 
sig pa. eller vad siigs om "F.le- 
fanternas klagande flock: den 
mest gripande av alia klago- 
flockar" eller "Cuds katastrofa- 
la egenskap var bans storhet” 
eller " Alltsedan de borjal flyga. 
bygger de skendoda bus". Jag 
kan bara svara jasd.

Imponerad
Anda blir jag till sist riitt im- 

ponerud. Aforistiken ligger utan 
tvivel viil lill for Canetti. Han iir 
en hart disciplinerad miinniska. 
en iniro.spektiv moralist som 
njuler av all med sniinigi kom
primerade formuleringar pidga 
sig med frdgor om meningen

med sitt liv och sill verk.
Mycket handlar om iiran. be- 

rommclscn. som pa en gang cli 
gissel och ell livselixir; om den 
aldrig upphOrande spiinningen 
mellan offenlligi och prival: 
"Genom an bcviiina andras hc- 
dersbclygelser upplever man 
det lojhga i ens egna" eller

Han skulle vilja vara osjiilvisk 
utan all fOrneka sill verk. Dikla- 
rens kvadralur".

Men mcsi handlar del om en 
stiindig dOdsforberedelse. Ca- 
neili scr doden niirma sig. men 
vtll inie accepicra den. Han so- 
ker en gud, men finner ingen. 
Han iir aklsam om sin lid, vill 
inte forsibsa den pa adiafora. 
skulle vilja ”Tinna ord som ing
en miinni.ska glommer. De mils- 
le lillhora var och en som slung- 
ar dem mol doden” - men fra-

gan iir om sprikel lill sist rack 
(ill. och i sa full aterstar kans 
bara all "tanka ut en form 
fbrsvinnande som betvingar d 
den."

Vilkel inte borde vara latui 
iin att iia fram till en medmani 
ska med ord. kan det lyckas 
men det iir just de manga moi5 
gelserna. och spelel mell 
dem. som gor denna bok leva 
de och liisviird. Det iir ingen r 
signerad pensioniir, fiirdiggj 
ten i ell siycke. .som fyllerurki 
med sinu anicckningar. utan < 
fortlarande ung, nyfiken oi 
oiulig gammal man. som i s 
allonde decennium med mer i 
ritalion och fbrvaning iin bes\ 
kelse konslaterar: "Niipn kii 
ner inie liingre sig sjiilv o< 
forlsiiiier iinda all andas."

BJORN hAkANSC


