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en kommentar till texten

Hela manuskriptet till Joyce Carol Oates dagböcker, vilka allt som 
allt innehåller mer än 4 000 maskinskrivna sidor med enkelt rad-
avstånd, förvaras i Joyce Carol Oates-arkivet vid universitetsbib-

lioteket i Syracuse. Eftersom dagböckerna är så omfattande har mycket bra 
material olyckligtvis behövt utgå, och denna utgåva omfattar endast tioårs-
perioden 1973 till 1982. Trots att Oates redan före 1973 förde en handskriven 
dagbok, finns detta manuskript dessvärre inte längre kvar; som framgår av 
de tidiga noteringarna från 1973 bestämde sig den då trettiofyraåriga Oates 
för att, som ett ”experiment i medvetenhet” som pågår än i dag, på allvar 
börja föra dagbok.

För redaktören var det naturligtvis något av en utmaning att ta itu med 
en sådan enorm mängd material, och på grund av den ständigt lika höga 
kvaliteten på dagboksanteckningarna var många av strykningarna extra 
svåra att göra. Avsikten med det urval som publiceras här är emellertid att 
ge en rättvis översikt av vad Oates främst ägnade sig åt under ett givet år. 
Dagboksanteckningar som berör hennes arbete, hur hennes författarskap 
fortskrider och filosofiska tankar har naturligtvis tagits med samtidigt som 
mer flyktiga noteringar (till exempel nyheter om familjen eller akademiskt 
skvaller) har strukits. Redaktörens strykningar, som har skett inte bara 
på grund av manuskriptets längd utan också i vissa fall för att inte genera 
levande personer, markeras med tre punkter inom parentes. Tre punkter som 
inte står inom parentes är Oates egna: hon använder ofta, i synnerhet under 
de här åren, tre punkter som ett stilgrepp i sitt skrivande.

Antalet fotnoter har begränsats till ett minimum för att läsarens upp-
märksamhet inte i onödan ska dras bort från texten; där sådana finns med 
fungerar de främst för att ge bibliografisk information och upplysningar om 
mindre välkända personer som nämnts i förbigående.

Redaktören skulle vilja tacka Kathleen Manwaring vid universitetet i Syra-
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cuses Department of Special Collections, som snabbt besvarat alla frågor 
om manuskriptet och som tillhandahållit fotostatkopior av det. Naturligtvis 
bör även Joyce Carol Oates själv ha ett stort tack för att hon hjälpt till att ta 
fram denna utgåva.

Greg Johnson 
Atlanta, Georgia 
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introduktion: dagbok 1973–1982

En skönhet smyckar ansiktet 
Som bara delvis skönjes – 
Damen törs ej lyfta slöjan 
Av rädsla den må skingras –

Men kikar ändå bakom nätet fram –  
Och önskar – och förnekar – 
Rädd att ett samtal – ska uppväga den brist 
Som bilden – tillfredsställer – 

Emily Dickinson (1862)

Motiven till att människor för dagbok är antagligen lika skiftande 
som människorna själva är olika; vi kan emellertid anta att de, 
liksom de flesta av våra andra motiv, till stor del är omedvetna.

Denna dagbok, som jag började skriva den första, fragmentariska varianten 
av under en period av kvardröjande hemlängtan vintern 1971–72 i London, då 
jag befann mig i England eftersom jag tagit ut ett sabbatsår från universitetet i 
Windsor, tycktes i början skänka ett slags tillfällig och kortvarig tröst som inte 
skulle bestå bortom sabbatsårets påfrestningar eller den känsla av ensamhet, 
vilsenhet och allmän sjuklig nedstämdhet som tycktes ha drabbat mig vid den 
tidpunkten. Trots att denna dimma av melankoli oräkneliga gånger sedan dess 
har upplösts för att därefter åter förtätas, har dagboken häpnadsväckande nog 
ändå levt vidare och omfattar numera tusentals sidor som förvaras i universi-
tetsbiblioteket i Syracuses Special Collections. 

Jag tog från allra första början beslutet att dagboken skulle förbli slump-
mässig och spontan och att den aldrig skulle revideras eller omprövas; den 
skulle vara en plats för udda tankar och intryck av det slag som ständigt 
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flyger genom våra huvuden, som när lönnens frön om våren lättsinnigt virvlar 
omkring i vinden; dagboken skulle vara ett slags förvaringsplats för upplevel-
ser och anteckningar om skrivandet, men inte ett ställe där andra förtalades. 
Det finns dagboksskrivare – Sylvia Plath är den man först och främst kom-
mer att tänka på –som använder sin skrivskicklighet likt en skalpell för att på 
ett grymt sätt skära upp alla som kommer i deras väg: lärare, vänner, till och 
med släktingar och äkta makar. Jag kunde emellertid inte tänka mig att på 
något sätt använda denna dagbok som ett redskap för min aggression. Så om 
läsaren letar efter ”grymma” – ”maliciösa” – ”elakt lustiga” porträtt av mina 
samtida, kommer han eller hon troligtvis inte att finna dem här.

Jag hoppas i alla fall inte det. Liksom jag aldrig har reviderat denna dagbok, 
har jag mycket sällan läst om den. Precis som jag aldrig läser om gamla brev 
jag skrivit – om jag kan slippa. Att på det sättet återuppleva det förflutna är 
av någon anledning så plågsamt att jag inte ens kan finna ord för att försöka 
ta reda på varför. 

Det jag har sett av denna redigerade/förkortade dagbok, som så skickligt 
framlagts av Greg Johnson, påverkar mig alltför starkt känslomässigt för att 
genomläsningen av den ska kunna vara givande: att återse det förflutna är som 
att bita i en smörgås där man försäkrat mig att det bara finns några få, faktiskt 
mycket få, bitar av krossat glas.

(Varför? Tar dagboken från 1970- och 1980-talen mig tillbaka till en tid då 
till exempel mina föräldrar fortfarande levde? – och då det för mig verkade 
som om det aldrig skulle kunna finnas en tid då de inte skulle leva? Och 
trots det befinner jag mig nu i den där otänkbara tiden.)

(Varför? Avslöjar den ”ocensurerade” dagboken alltför mycket om mig själv, 
sådant som inte avslöjas i min ”bearbetade” skönlitteratur? Eller är det helt 
enkelt så att det jag som här blottas, denna ”Joyce Carol” från det förflutna, är 
ett jag som jag inte längre kan identifiera mig med, eller som jag motsträvigt 
identifierar mig alltför mycket med?)

Det finns risker med att föra dagbok! Så fort dagboken blir läst av andra 
förlorar den sin egen ursprungliga karaktär: att vara den (hemliga) plats där 
man skriver till sig själv om sig själv utan att tänka på någon annan. Vilket 
folie à deux är inte vårt förhållande till oss själva, liksom vår önskan att tro 
att detta förhållande är värt den livslånga möda det kräver; det är som om 
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introduktion

vi, då vi föds, tilldelas ett bestämt ”jag” och vi genom alla år tappert måste 
behålla en orubblig tro på det: vi är som köpmän med kärror fyllda av ”jagets” 
slaggprodukter och var och en av oss tvingas försöka framhålla sina egna varor 
på en marknadsplats som till större delen är fylld med likgiltiga främlingar, 
några få tänkbara köpare men alltför många konkurrerande försäljare! Som 
Emily Dickinson så klokt påpekar kan det vara oförståndigt att ”lyfta på slöjan” 
och skingra bilden av mystik. (Och ingen var skickligare på att bibehålla ett 
beslöjat liv än Emily Dickinson själv, då hon odlade en fasad som vitklädd, 
romantisk poet.)

Är dagboksskrivandet först och främst ett sätt att skänka sig själv lindring 
med hjälp av en ”talande” röst som är ens egen, men som förändrats på ett 
obestämbart sätt? Ett sätt att skingra ensamheten, ett sätt att söka tröst? 
Det allra tydligaste motivet bakom mycket litteratur är ett försök att dämpa 
hemlängtan, längtan efter en plats eller en tid som nu är borta; ett annat 
motiv, som kanske inte är lika uppenbart för läsaren, som hålls på ett visst 
avstånd med hjälp av författarens kyligt utformade ”konst”, kan vara att lindra 
eller att bortrationalisera smärta. Däri ligger en paradox: ju mer vi plågas 
desto större är sannolikheten att vi ska ta vår tillflykt till fantasin genom att 
skapa en ”text” som i sig har införlivat denna smärta; perverst nog är det så 
att om vi väljer att publicera denna text ökar risken för att vi ska drabbas 
av ännu mer smärta på grund av kritik eller offentlig vanära, vilket i sin tur 
tvingar oss att återigen dra oss tillbaka in i fantasin och skapa ytterligare en 
text, och på så sätt fortsätta i den onda cirkeln: Utvecklingen. 

Hemlängtan, som både innebär att man sörjer och att man hugfäster min-
net, är ett mycket starkt motiv: jag kommer ihåg de där trista vinterdagarna 
i London när solen, om den över huvud taget hade visat sig, började gå ner 
– otroligt nog, hemskt nog – redan vid halv tretiden på eftermiddagarna, och 
vi från vår dragiga ”våning” (till och med det engelska ordet ”flat” låter som 
ett iskallt hån, till skillnad från vårt vänligare, amerikanska ord ”apartment” 
eller lägenhet) brukade stirra tvärs över en hårt trafikerad, brusande körbana 
mot ett hörn av Hyde Park som låg där vintrigt gråbrun och övergiven till 
och med av de mest oförskräckta turisterna och lösdrivarna, och vi kunde 
påpeka för varandra att solen hade visat sig den dagen eller ännu inte hade 
visat sig och att det till sist hade börjat regna eller att ”det såg ut att bli regn” 
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eller att det, som för att retas med oss, hade blivit ett litet uppehåll i regnet. 
I denna miljö, vid ett provisoriskt ”skrivbord” – det var i själva verket vårt 
matbord från vilket jag gång på gång tvingades plocka bort min skrivmaskin 
(den var manuell och av märket Remington) och mina pappershögar, för att 
sedan flytta tillbaka alltsammans och därefter åter bära bort det, allt i ett 
rutinmässigt hushållsarbete som inte skilde sig mycket från Sisyfos arbete 
då han rullade sitt klippblock, men som inte var lika heroiskt – tycktes det 
fullkomligt naturligt att i en dagbok skriva ner något som på ett slumpmäs-
sigt och nyckfullt sätt skulle kunna föreställa minnesanteckningar; och att, 
eftersom jag kände mig vilsen i London och längtade tillbaka till mitt hem 
i Windsor, det hem som hade tyckts så begränsande, och jag längtade ännu 
mer efter staden på andra sidan floden från Windsor där jag som ung fru och 
universitetslärare hade bott under sju år, nämligen Detroit, dessutom börja 
skriva en roman som utspelade sig i Detroit. Ni kommer att få era misstankar 
att författare är totalt vrickade bekräftade när jag avslöjar hur jag, då jag 
bodde mitt i en av världens storstäder, under flera timmar varje dag, och nu 
menar jag verkligen flera timmar och varje dag, valde att fördjupa mig i en 
roman* som så tydligt utspelade sig i Detroit att den tvingade mig in i ett 
slags hallucinatorisk fantasivärld där jag i flera månader mer eller mindre 
oavbrutet drev omkring på Detroits gator och genomfartsleder. (Behövde 
jag någon karta? Nej! Det räcker med att jag blundar för att jag fortfarande 
ska kunna ”se” Detroit inne i huvudet.) På så sätt, med hjälp av en dagbok 
och en roman, den mest slumpmässiga formen av skrivande och den mest 
genomtänkta, tycks jag i denna exil i London ha funnit tröst enbart genom 
språket och genom att få kontakt med ett borttappat och hotat amerikanskt 
jag.

Att föra dagbok är själva antitesen till att skriva för andra. Tvivlaren kan 
invända att den som skriver dagbok kanske medvetet skapar ett dagboks-jag, 
så som man kan skapa en uppdiktad person, och även om detta kanske för 
en del kan stämma under en begränsad period, kan man inte upprätthålla 
en sådan attityd särskilt länge, och absolut inte under flera år. Man kan 
kanske hävda att våra dagboks-jag klart och tydligt är våra egna på samma 

*  Do With Me What You Will (lämplig titel!) som skulle komma att publiceras följande år, 
1973. 
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sätt som våra fingeravtryck och våra röster är det; hur mycket vi än försöker 
kan vi inte undkomma dem; den person man är framträder tydligt på varje 
rad, det går inte att förfalska en enda stavelse. Ibland kan den som skriver 
dagbok kanske till och med tala i andra person, som om han eller hon vände 
sig till ett osynligt ”du” som är skilt från det yttre, sociala jaget. Som vår 
störste amerikanske filosof William James påpekade har vi lika många yttre 
jag som personer vi känner. Men vi har ett enda, omedgörligt ”inre jag” som 
är ensamt i sitt slag och som kanske är omöjligt att dölja och som känner sig 
mest hemmastadd på hemliga ställen.

Joyce Carol Oates 
16 februari, 2007
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ett : 1973

En dagbok som ett experiment i medvetenhet. Ett försök att dokumentera 
inte bara den yttre världen, och inte bara de nyckfulla, flyktiga, efemära 
”tankar” som nuddar vid oss som knott, utan också den motspänstiga och 
okränkbara tillförlitligheten hos det dagliga livet; vardagslivets händelser, 
vardaglighet, dagsljuset, upplevelsens dagslända.

När Joyce Carol Oates började skriva sin dagbok nyårsdagen 1973 
stod hon mitt i sin tidiga berömmelse. Så sent som ett par veckor 
tidigare hade hon avporträtterats i en förstasidesartikel i tidskrif-

ten Newsweek och efter publiceringen av hennes roman them (1969) som 
belönades med National Book Award och av oräkneliga prisbelönta noveller, 
hade hon blivit en av landets mest omtalade och kontroversiella författare, 
som omväxlande berömdes och kritiserades för sina våldsamma ämnen, sin 
oregerliga konstnärliga klarsyn och sin enorma produktivitet.

Hennes dagboksanteckningar fäster emellertid mycket lite vikt vid beröm-
melsen eller andra yttre tecken på litterär ryktbarhet. I stället visar de hur 
hon koncentrerar sig på sitt inre liv, i synnerhet till följd av en kortvarig andlig 
upplevelse hon hade haft i London i december 1970, då hon fick en känsla 
av att ”gå utanför” sitt fysiska jag. Denna viktiga händelse i hennes liv fick 
henne att börja fundera kring mysticism i allmänhet, att söka efter skrifter 
i ämnet, att besöka Esalen Institute och Tassajara Zen Mountain Center 
i Kalifornien och att till och med fundera på att skriva en ”ockult roman”. 
Under detta år är hon emellertid närmast sysselsatt med att skriva om sitt 
arbete med nya noveller och den roman hon håller på med: How Lucien 
Florey Died, and Was Born och med att diskutera sina drömmar, det hon 
läser, sina resor och sin undervisning. 

Detta mycket produktiva år fördunklades av den fientlighet som visades 
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mot Oates av en invånare i Detroit, här omtalad som ”A.K.”, som blivit arg 
för att Oates vägrat att ljuga och skriva en positiv recension om hans första 
roman i en inflytelserik tidskrift; han sänkte sig till och med så lågt att han 
förföljde henne under den årliga sammankomsten för Modern Language 
Association som ägde rum mot slutet av året. Hon besvärades dessutom 
av att en kronisk fysisk sjukdom återkommit, en hjärtsjukdom som kallas 
takykardi. Men till och med dessa negativa händelser gav Oates tillfälle att 
fundera över filosofiska och personliga mönster under sitt hittillsvarande liv, 
något som fick henne att dra lärdom och utvecklas.

Under denna period levde Oates tillsammans med sin make Raymond J. 
Smith i Windsor i delstaten Ontario, där både hon och han hade undervisat 
i engelska ända sedan 1968. Deras bostad vid floden var enligt Smith ”en 
mycket romantisk inramning” och Oates skrev ofta i sin dagbok om den 
natur som omgav henne och om den ständigt framflytande floden som en 
sinnebild för det mänskliga livet. 

*  *  *

1 januari 1973. … Det kusliga lugnet hos iskalla, skiktade luftlager. Moln 
som är ogenomskinliga och knotiga som muskler. Idyllisk stämning vid flo-
den, ”overklig”. Den här nyårsdagen tänker jag på en annan vinter, för tre år 
sedan, i London, när mitt liv – den ”massa” av varseblivningar och minnen 
som utgör ”Joyce Carol Oates” – på ett mycket våldsamt sätt kanaliserades i 
en enda punkt: en tät, outhärdlig dragningskraft som på Jupiter. En sekund 
till och jag skulle ha krossats. Men det gick ytterligare en sekund – och 
det hela var över. … Fråga: Existerar individen? Vad är den grundläggande, 
nödvändiga egenskapen hos (ren) existens. …
[ … ]

En dagbok som ett experiment i medvetenhet. Ett försök att dokumentera 
inte bara den yttre världen, och inte bara de nyckfulla, flyktiga, efemära 
”tankar” som nuddar vid oss som knott, utan också den motspänstiga och 
okränkbara tillförlitligheten hos det dagliga livet: vardagslivets händelser, 
vardaglighet, dagsljuset, upplevelsens dagslända.
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Utmaningen: att dokumentera utan att förfalska, utan underdrifter eller 
”dramatisering”, den utomordentligt odefinierbara process då verkligheten 
görs ännu mer intensivt verklig med hjälp av språket. Det vill säga med hjälp 
av konsten. Att ständigt analysera den ”medvetenhet” jag finns i och där jag 
befinner mig lika lätt och behagligt som en orm i sitt märkliga skinn … och 
lika obesvärat. ”Mitt blottade hjärta.” Den bistra strängheten hos en ständigt 
pågående bikt som emellertid inte kan lova någon absolution.

”Den enda lyckan finns i förnuftet”, säger Nietzsche. ”Det högsta förnuftet 
ser jag emellertid i konstnärens verk, och han kan kanske uppleva det så … 
Lyckan ligger i snabbheten hos känslor och tänkande: resten av världen är 
trög, långsam och enfaldig. Den som skulle kunna känna flykten hos en 
ljusstråle skulle bli mycket lycklig, för den är mycket snabb …”

Nietzsches ensamhet. Stoicism; och sedan vanvett. (Leder inte stoicism så 
småningom till vanvett?) Att sträva efter Nietzsches ensamhet mitt i ett 
liv fyllt av kärlek, äktenskap, familj, gemenskap. Det är något som inte ens 
Nietzsche själv skulle ha lyckats med.

Fördelen med att skapa en personlighet, en metapersonlighet. Det eviga 
vittnet som vägrar att låta sig tröstas – eller vilseledas. Som delar käns-
lorna. Bedrägeri. Känslan av maskerad, karneval. Livet som ”evig njutning”. 
(Medan jag skriver detta visar sig solen – spöklikt mot den iskalla himlen.) 
Objektivitet som ett nervernas spratt. Möjligen en förbannelse. Det finns 
en självklar avigsida: metapersonligheten skaffar sig ett eget liv, intelligent 
och slug, och den föraktar det ursprungliga jaget. Eller: metapersonligheten 
utvecklar sig till en egendomlig väv av ord, den är ”transcendent” samtidigt 
som den egentligen inte har någon verklig existens.

Ovanligt våldsamma drömmar i natt. Förvarningar …? Förberedelser inför 
det nya året …? Utmattad av arbete, skrämd. Passiviteten under sömnen är 
en skymf. 
[ … ]
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En efterapning av döden. Döende på grund av medvetenhet. En god vän som 
med ett ängsligt leende säger att han på sätt och vis är rädd för att somna 
– för att personligheten ska utplånas. Kanske är det personligheten som då 
blir levande, tänkte jag, men det sa jag inte.

Det finns preliminära planer på att John Martin vid Black Sparrow Press 
ska göra The Poisoned Kiss om inte Vanguard har några invändningar.* John 
Martins vackra böcker … Det skulle passa bra för historierna av Fernandes, 
som sprang fram ur min ”vänstra” personlighet, att bli publicerad av Black 
Sparrow på västkusten och inte av Vanguard i New York City. 

I dag kan min optimism inte riktigt besegra de där tärande och förbryllande 
drömmarna. Det är ironiskt att man under sömnen kan uppleva plågor som 
skulle vara djupt traumatiserande om man hade varit vaken. Och ändå förvän-
tar sig folk att man inte ska ta dem på allvar … Galenskap börjar utan tvivel i 
drömmarna. Och den brer sedan ut sig mer och mer, som olja på vattnet. 

Jules Wendall** som fortfarande lever. Som kommer tillbaka. För att återfödas 
i kött och blod, han längtar och anstränger sig. Själens ”förbannelse” … men 
arternas räddning. Den tibetanska världssynen är i själva verket så ondskefull 
att man endast kan reagera med ett förvånat skratt. …

2 januari 1973. Lugna dagar. Tänker fortfarande på – eller är det som 
jag känner – återupplever – de där häpnadsväckande drömmarna jag hade 
häromnatten. Man vågar inte berätta om sina drömmar, för de är inte bara 
heliga, de är dessutom fruktansvärt långtråkiga för andra. Det är inte ens 
möjligt att dokumentera dem i ord. De blir fruktansvärt förvrängda om man 
skriver ner dem på prosa. Det skulle kanske fungera med handskrivna an-
teckningar men jag tvivlar faktiskt på det. Nej: ord är förbjudna. När själen 
talar måste man lyssna, inte försöka omvandla, analysera, förstå. 

*  Black Sparrow Press gav ut flera av Oates mer experimentella, mindre kommersiella böcker 
under 1970-talet. Det blev emellertid Vanguard som 1975 gav ut The Poisoned Kiss. 
**  Jules Wendall var en av huvudpersonerna i Oates roman them (1969) som belönades med 
National Book Award 1970.
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Vågor av ljus, ljudlöst. En fruktansvärd känsla av – av katastrof – av ett slut. 
Mer än personlig död; ett utplånande av allt medvetande. Efterhängset. 
Förbryllande. Syftet med drömmen tycktes vara att jag måste skaffa mig 
krafter bortom mitt jag, mycket mer beredvilligt än vad jag gör för närva-
rande. Drömmen tycktes tala om att jag är upprorisk och måste förödmjuka 
mig. Kommer att bli förödmjukad. I annat fall kommer en demonisk kraft 
att uppfylla mig … någonting egendomligt och destruktivt. …

Hur ska jag kunna översätta detta till mitt liv? – till mitt författarskap?

Det har jag ingen aning om. Jag hade hela tiden i min ödmjukhet trott att 
jag var en medgörlig person. 

Själen styr jaget. Om jaget börjar inbilla sig att det är självstyrande, kommer 
någonting att stiga upp från det undermedvetna för att förödmjuka det, eller 
ännu värre. Drömmen var otvetydigt mera ”verklig” än ”verkligheten”. Jag tror 
inte att jag har haft mer än tre eller fyra överjordiska (Jungs ord) drömmar 
hittills i livet.

7 januari 1973. Det är fascinerande, det mänskliga sinnet, ofattbart. När 
man beaktar att vi bebor den mest fantastiska, mest sinnrika konstruktionen 
i universum – den mänskliga hjärnan alltså – och att vi vistas där utan att 
tänka på det, nonchalant och sällan är medvetna om det fenomen som vi har 
ärvt. Som när folk bor i ett par eländiga rum i en stor herrgårdsbyggnad. Vi 
vet inte ens vad som kanske väntar oss på översta våningen; vi är upptagna 
med att betrakta mönstret på golvbrädorna framför oss. Då och då händer 
det att en verkligen skrämmande, djup dröm/vision bryter genom spärren 
och vi tvingas erkänna närvaron av en makt som är större än vi själva och 
som finns någonstans inom vårt medvetande.

Strax innan jag vaknade drömde jag om en tonårsflicka som grät olyckligt. Jag 
var till hälften inne i hennes personlighet, stod till hälften utanför. Hon satt 
tillsammans med ett par vid ett köksbord, ett ungt gift par som var vänner 
till henne. Flickan sa: ”Detta är den underbaraste platsen i hela världen”, och 
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hon grät okontrollerat. … Vaknade och började arbeta med att komponera 
scenen, försökte sätta kött på benen. Vem är flickan, vilka är hennes vänner, 
varför grät hon, vad skulle sedan hända? (Fast det är kanske den allra sista 
scenen i en historia & jag bör inte göra några ändringar i den.)

Känslan driver drömbilderna framåt, in i det vakna medvetandet. Utan den 
där känslan sjunker de tillbaka och försvinner. Liksom vi alla.

9 januari 1973. … Avslutade ”Honeybit”.* Den gråtande flickan, hennes 
vän (men inte vännens make: alltför många personer skulle göra en så kort 
novell överbefolkad), köksbordet, förtvivlan. Det skulle ha varit omöjligt att 
fortsätta längre. …

Skrev till klockan fyra på eftermiddagen, men när jag var klar med novellen 
var det en annan historia som trängde sig på: ytterligare en drömbild? Eller 
vad då? Jag känner mig belägrad. Om historierna hade dykt upp perfekt 
utformade skulle det ha varit en sak; då skulle man bara ha behövt skriva 
ner dem. Men så är det inte alls. Jag får bara några enstaka ord, en eller 
två bilder eller en skymt av någons ansikte. Ingenting är tydligt, ingenting 
är i rätt ordning eller logiskt eller förklarat. Det är precis som att försöka 
rekonstruera ett pussel med utgångspunkt från den enda bit som man håller 
i handen. …

Den andra novellen som dök upp av sig själv är ”The Golden Madonna”, 
en historia som enligt min åsikt inte är lika uttrycksfull som ”Honeybit”. 
Historien om en man; historien om en ung man. Någonting för Playboy 
kanske …?** Alltså skrev jag ända till klockan var halv åtta och det var dags 
att börja laga middag och jag var uttröttad, fullständigt uttröttad: jag såg 
svarta prickar framför ögonen och mitt huvud värkte. Det skulle ha varit 
fullt möjligt att skjuta upp ”The Golden Madonna” till i morgon, så bråttom 

*  Novellen ”Honeybit”, som inspirerats av Oates dröm, publicerades i Confrontation hösten 
1974 och finns med i novellsamlingen The Goddess and Other Women (Vanguard 1974).
**  ”The Golden Madonna” skulle faktiskt komma att publiceras i Playboy, i marsnumret 1974. 
Oates tog med den i novellsamlingen Crossing the Border (Vanguard 1976).
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är det inte. Men när man kommit igång med att skriva är det nästan lättare 
att fortsätta än att sluta …

Vad har ”The Golden Madonna” med mig att göra? Ingenting, skulle jag 
vilja säga. Och ”Honeybit”? Kanske någonting. Men jag tycker att de där 
historierna känns som fragment från andra människors drömmar, andras liv. 
Jag är som sig bör helt engagerad i att skriva dem, men de berör mig inte på 
djupet; det är inte mycket av mitt liv som skildras i dem. Utom naturligtvis 
det att vi alla är en del av varandra, som Stephen Dedalus säger, och jag tror 
inte att han säger det ironiskt. …*

Tanken, själen: och jaget flyter ovanpå som en lekfull bubbla.
[ … ]

19 januari 1973. Dagar med undervisning; möten med studenter, samtal 
med kollegor. Yttervärldens oemotståndliga dragning. Man skulle mycket 
lätt kunna tappa bort sig i den. … ”Att hålla sig sysselsatt” är botemedlet 
mot alla motgångar i Amerika. Det är också det som krossar den kreativa 
instinkten.

Dog jag på sätt och vis den gången i december 1970 …? En egendomlig 
upp levelse som jag aldrig kommer att helt förstå, trots att jag ständigt har 
grubblat över den. Jag kan utan överdrift påstå att det aldrig går en dag utan 
att jag funderar på den. Under en period efteråt kändes det som om min tid 
som ”Joyce” var över; eller kanske kändes det som om min död – eftersom 
den någon gång vid en senare tidpunkt kommer att bli ett historiskt faktum 
– redan var fullbordad och en del av mitt liv. Det spelar ingen roll vad jag tror 
då jag försöker förstå denna speciella händelse – som inte låter sig förminskas 
till något ”bara psykiskt” och än mindre till något ”bara fysiskt” – jag blir 
alltid lika förbryllad. Den enda människa jag har talat om det med är Ray, 
och när jag talar med honom är det som om jag kan höra hur otillräckliga 
mina egna ord är, och jag tvivlar inte på att han tycker att alltsammans är 

*  Stephen Dedalus är huvudperson i A Portrait of the Artist as a Young Man (1916) av James 
Joyce. 
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dunkelt, för att inte säga virrigt. … Vad är förresten en ”mystisk upplevelse”? 
Det är bara någonting naturligt, men eftersom vi inte har några ord för att 
beskriva det blir resultatet bisarrt. Projicerar man i sin desperation välbe-
kanta trosföreställningar på ”det mystiska” och inbillar sig sedan helt felaktigt 
att de är orsaken till upplevelsen? En kristen människa skulle till exempel 
se Kristus … en katolik skulle mycket väl kunna ”se” jungfru Maria. … Jag 
försöker om och om igen att beskriva denna mycket enkla upplevelse (den 
varade bara i ungefär tio minuter) med ord, och jag misslyckas varenda gång. 
Någon gång måste jag försöka skriva en stor, ambitiös, vågad och till och 
med ganska otäck roman om mystik: om dess välsignelser och om dess för-
bannelser.

Nåväl, om jag nu på ett sätt att se det är död, så är jag fortfarande levande 
på ett annat. Det är inte ”mitt” liv som är här och som skriver de här orden; 
det är ”ett” liv, någons liv, någon som både är jag och som inte riktigt är jag. 
Själen omsluter denna speciella varelse, men själen begränsas inte av den. 
För all del. Jaget ser på sätt och vis själen ur ögonvrån – skuggan av själen 
kanske. Drömvärlden skälver av själens närvaro. Varje ögonblick besvarar 
frågan: Hur upplevde jag det där ögonblicket när jag var levande? (Plötsligt 
påminner allt det här mig om Pater: att inte uppleva varje ögonblick helt och 
fullt ”under denna korta dag av sol och frost” är det samma som att gå till 
sängs innan det blivit kväll.)*

[ … ]

17 februari 1973. Minnet av den där egendomliga, oförklarliga upplevelsen 
i vår lägenhet på Dunraven Street.** Jag måste på något sätt skildra det i en 
novell, en roman. … Corinne ur Lucien Florey.*** Men jag misströstar om att 

*  Walter Pater (1839–94), essäförfattare och filosof som bidrog till att föra fram tanken att konst 
och estetik – ”konst för konstens egen skull” – är ett av mänsklighetens grundläggande mål.
**  När Oates i december 1970 hade sin egendomliga, mystiska upplevelse hade hon och Smith 
tagit ett sabbatsår från universitetet i Windsor och tillbringade året i London.
***  Oates hade nyligen arbetat på en roman med titeln How Lucien Florey Died, and Was Born. 
Trots att hon avslutade romanen blev den aldrig publicerad, utom ett utdrag som fick titeln 
”Corinne” och fanns med i höstnumret av North American Review 1975. Det enda bevarade 
manuskriptet av denna roman finns i Joyce Carol Oates Archive vid universitetet i Syracuse. 
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kunna få till det rätt. Kanske befinner jag mig alltför nära själva upplevelsen; 
jag är alltför fäst vid den.

Kan man verkligen tro på att universum är lekfullt? – och kan man tro på 
dess skönhet?

I teorin, ja. Med lätthet.

I praktiken …?

Nej, att tro något sådant, även om vi tror passionerat, skulle vara att göra 
narr av våra vanliga upplevelser. ”Gud är kärleken” etc. Ett hån mot alla som 
lider. ”Gud är Gud är alltet”: summan av hela universum. Varken god eller 
ond. Bara en oändlig demokrati. Man vacklar mellan att känna en sådan 
övertygelse … och att i fasa fly bort från den.

Hybris av att ”acceptera” universum.

Vad är jag till sist, om inte en mängd upplevelser … ett nät av händelser …? 
De får på sätt och vis ett tillfälligt uppskov så länge ”jag” existerar. När ”jag” 
har försvunnit har de också försvunnit. (Utom de som har dokumenterats i 
skrift, naturligtvis.) Trots det. …

Harmoni. Disharmoni. Chas. Ives. John Cage.* ”Musiken” hos allt bullret. 
Läser Ammons Collected Poems 1951–1971 [ … ]. Läser Neumanns The Origin 
and History of Consciousness: om det någonsin funnits en ambitiös bok så 
är detta en ambitiös bok. Stilen är emellertid svulstig; mina ögonlock blir 
tunga. Några dikter av Rilke, inte alltid lika intressanta. Jag misstänker att 
Rilke är mycket överskattad. Mystiker? – eller narcissist. Jag känner ingen 
sympati för honom.**

*  Charles Ives (1874–1954) och John Cage (1912–92) var två kompositörer av experimentell 
musik; Oates beundrade dem båda.
**  Rainer Maria Rilke (1875–1926) påverkades starkt av den tyska romantiken; i allmänhet 
hyste Oates mycket begränsad beundran för diktare under romantiken eftersom hon ansåg 
dem mycket självupptagna.
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