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Abstract 
 
Starting from the historical context of Dante’s vision of God as 
expressed in Paradiso XXXIII (Medieval Europe, against the 
backdrop of Western classical tradition, the Bible and post-Biblical 
orthodox Christianity), the article ventures into suggesting a 
framework for understanding Dante’s vision in which human history 
(including church history) is seen as partaking in a larger history, 
comprising cosmic history and the theogonic history of God. In this 
framework, the questions concerning the historical determination of 
Dante’s vision and the truth quality of that vision are seen in terms 
of an open-ended process in which all things are continuously 
reflecting each other and the divine light. In this process of 
reflection, the distinctions between “made” and “received”, “fiction” 
and “truth” lose their sharp edges. Dante may be read as child of 
his tradition, at the same time explorer of nature, creative 
mythopoetic genius, and part of a universal community of those 
who “see” the divine light: source and sum of all.  

 
 
1 INLEIDING 
 
Wat is die verhouding tussen die mistieke visioen van Dante (1265-1321) in 
die laaste canto van sy Divina commedia (Paradiso XXXIII) (Dante Alighieri 
1987:1132-1146) en die historiese konteks van daardie visioen? Hierdie 
probleem het minstens die volgende twee nou-verwante kante: eerstens, ’n 
historiese kant; en tweedens, ’n teoretiese kant. Die eerste kant van die saak 
gaan oor die werklikheid van die visioenêre gedig van Dante as historiese 
gebeure in sy historiese konteks; die tweede kant gaan oor die moontlikheid 
van Dante se visio Dei, op die aanname van die historiese vervlegtheid van 
die digter en sy gedig. Die eerste kant wil histories-krities weet: wat het 
histories gebeur in Dante se visioen en gedig? Die tweede wil teoreties weet: 
wat is, teoreties gesien, die verhouding tussen historiese prosesse en 
mistieke ervaring – in die algemeen, maar hier spesifiek met verwysing na 
Dante se visioen? Op ’n verdere vlak mond ons vraag in fundamenteler 
probleme soos die volgende uit: wat is die verhouding tussen determinisme en 
vryheid, en tussen God, natuur en mens?  
 
2 DIE VISOEN VAN DIE DIGTER-DENKER  
 
Canto XXXIII is die laaste canto van Dante se groot digwerk in drie dele 
(Inferno, Purgatorio en Paradiso). Die betekenis van Dante se gedig het geen 



betoog nodig nie. Dit is ’n magistrale samevatting van die kultureel-religieuse 
sintese wat tussen die twaalfde en veertiende eeue in Wes-Europa bereik is. 
Die Divina commedia is ’n byna naatlose integrasie van Christelike geloof en 
die wetenskap van die tyd, en van Christendom en voor-Christelike Wes-
Europese klassieke beskawing. ’n Hoër vlug van die Middeleeuse kultuur was 
daar nie. Die gedig kyk egter nie slegs agtertoe nie, maar ook vorentoe. Dante 
was ’n taalskepper van die eerste rang. Hy was nie slegs in ’n groot mate die 
skepper van standaard-Italiaans nie, maar het ’n onberekenbare invloed op 
latere digters, filosofies, misties en andersins, uit ’n verskeidenheid 
taalgebiede uitgeoefen. ’n Meer universele digter is daar nie. 
  
In canto XXXIII bereik Dante die einde van sy reis. Agter hom lê sy ervarings 
in inferno en purgatorio. In die paradiso self het hy, begelei deur Beatrice 
(allegoriese voorstelling van die teologie), geleidelik tot dieper insigte 
aangaande die wêreldlike, kerklike en goddelike werklikhede gekom. Aan die 
einde van sy reis, dig hy nou, het hy, soos Paulus voor hom, God Self 
aanskou.  
 
Canto XXXIII bestaan uit twee hoofdele. In die eerste deel (reëls 1-39) plaas 
Dante ’n gebed tot Maria waarin klassieke teologiese en mistieke temas met 
mekaar vervleg word, in die mond van die groot Christelike teoretikus van die 
mistiek, Bernardus van Clairvaux. Bernardus bid dat, waar Dante nou naby 
die einde van sy reis gekom het, Maria aan hom die genade skenk om sy oë 
hoër, na die hoogste geluksaligheid (27: l’ultima salute) te kan verhef. Dinge 
word vir laas op hul regte plek gestel: Beatrice word vir die laaste keer 
vermeld, en dan beweeg Dante by hierdie groot liefde en gids verby (38); hy 
beweeg ook by Maria, bron van genade, verby (40-45); en by Bernardus, 
verteenwoordiger van die kerk op haar beste (49-51). Dan, in reëls 46-48, en 
52-145, ervaar hy – in ’n mistieke gedig van onoortreflike diepsinnigheid en 
skoonheid – sy visioen van God. Maar hier meld die probleem wat in hierdie 
artikel behandel word, homself ook aan: in watter mate is hierdie grootse 
visioen rou, primêre ervaring, en in daardie sin “absoluut”-oorspronklik?; in 
watter mate is dit die poëtiese konstruksie van ’n woordkunstenaar sonder 
weerga, ’n “relatief”-oorspronklike literêre verwerking van voorhande topoi in 
die Christelike tradisie? Strakker gestel: het Dante eers ervaar en toe 
opgeskryf wat hy ervaar het?; of het hy al studerend en skrywend ervaar wat 
hy verwag het om te ervaar, wat kultuur- en religie-histories aan hom 
vóórgegee was om te ervaar? – want hierdie beskrywing van hom is tot in die 
fynste besonderhede filosofies en teologies deurdag en poëties gepoleer. Dit 
is die ryp vrug van ’n geskoolde intellek, van ’n ganse kulturele epog. Wat is 
die verband tussen die intens-persoonlike en die algemeen-tradisionele? In 
watter mate kon sy visioen van God ánders gewees het as wat ons voor ons 
het? 
 
Die gedig-visioen self vind in drie trappe (hieronder met Romeinse syfers I-III 
aangedui) plaas. Dit word bekroon met ’n nog hoër, finale flits van ervaring 
(IV). Tussen-in is daar gebede, beskrywings deur Dante van wat hy vóór en 
ná sy mistieke visioen ervaar het, en sy eie teoretiese refleksies oor wat hy 
ervaar het. Die struktuur is soos volg: 
 



46-48: Hier, byna by sy piekervaring, het Dante (dig hy) “die einde van alle 
begeertes” bereik en het hy (en ons vra: soos hy kultureel-religieus verplig 
was?) “die gloed van die begeerte in my beëindig.i 
 
52-54: Dante beskryf hoedat sy intuïtiewe sig besig was om te verhelder. Dit 
word vervleg met ’n interpretatiewe, religieus-teologiese uitspraak oor “die hoë 
(dit wil sê goddelike) lig” wat “in sigself waar” is (l’alta luce che da sé è vera). 
’n Formulering soos hierdie is duidelik ’n nágalm van Ou en Nuwe 
Testamentiese inhoude soos in Ps 36:10 en Joh 1:4-9 gevind. 
 
55-66: Nou volg ’n interpretasie, deur Dante self, van wat hy gesien het (die 
beskrywing van die visioen self kom nog). Poëties onoortreflik, is hierdie 
interpretasie tog ook konvensioneel in die sin dat dit die klassieke weergawe 
van hoe hierdie dinge werk, bevestig: éérs die ervaring (visioen) – dán 
(volkome ontoereikend) die bewoording van daardie ervaring. Taal benader 
wat werklik ervaar is, swak, soos wat geheue dit wat in ’n droom ervaar is, 
swak onthou. Wat in sy gedig oorbly, is slegs ’n nákoel van die oorspronklike 
soet ervaring: 
 

55. Van dié oomblik af was my sien groter 
 as wat taal kan toon – dit faal voor so ’n sig 
 soos geheue faal voor iets só buitensporig. 
58. Soos een wat dromend sien maar ná die droom 
 bly net ’n indruk oor van die gevoel 
 (die ervaring self is onherroeplik weg), 
61. só is ek, want my visioen is so te sê verby 
 – en tog drup nog in my hart die nákoel 
 van die soet daaruit gebore. 
64. Só smelt sneeu ook in die son se hitte weg 
 en só is die Sibil se ligte blarewoorde 
 deur winde weggewaai. ii 
             

Die vraag is in watter mate Dante hier gewoon op sy woord geneem kan, moet 
word. Dit wil voorkom dat hoe ernstig ons hom ook al in sy subjektiewe 
intensie opneem (en ons moet), enige interpretasie deur ons van sy 
interpretasie van sy visioen ook onvermydelik deur buite-tekstuele teoretiese 
oorwegings geïnformeer sal wees. 
 
67-75: Die digter se teologies-filosofiese interpretasie word met ’n gebed 
geïntegreer. Dante stel weer dat die mistieke ervaring rasionele begrip en taal 
ver oorskry. Hy bid dat hy tog iets daarvan mag weergee, met die oog op die 
bereiking van God se groot doel. Weereens is sy gebed met Christelike 
gedagtegoed deurweek: 
 

 
 
67. O hoogste lig, u wat uitstyg hoog 
 bo sterflike begrippe, gee weer aan my gees 
 ’n bietjie van wat toe aan my verskyn het 
70. en stel my tong in staat  
 om één vonkie van u glorie 



 aan mense van die toekoms na te laat – 
73. want as íéts in my herinnering weer verskyn 
 en ’n bietjie in my verse klink 
 sal u oorwinning makliker bedink kan word. iii 

 
76-84: Dante tree uit die gebed uit en onthou sy verwardheid voor die krag 
van die lewende ligstraal, en dat hy dit net kon verduur deur met die oneindige 
krag van God verbind te bly. Daarvoor dank hy die oorvloedige goddelike 
genade. 
 
85-90: Nou volg die eerste trap van sy visioen self: 
 

I 
 

85. In die diepte daarvan sien ek 
 wat deur die heelal wyd verstrooi lê 
 met liefde in één band saamgebind: 
88. substansies en aksidense en hul verhoudings 
 op so ’n wyse saamgevoeg 
 dat waarvan ek praat één eenvoudig lig is. iv 

 
91-99: Die digter sê wat hy “glo” hy gesien het (credo ch’i’vidi) en die vreugde 
wat daarmee gepaard gegaan het, want sy herinnering was meteens uitgewis. 
Hy weet wel dat hy onbeweeglik en aandagtig en as’t ware gloeiend bly kyk 
het. 
 
100-114: In ’n terugskouende interpretasie van wat hy gesien het, verklaar 
Dante dat mens nie van so ’n lig, wat die goeie volledig insluit, kan wegdraai 
en na iets anders kan kyk nie. Dan berei hy sy leser voor vir die tweede trap 
van sy visioen deur sy poging om sy gebrekkige herinnering daarvan in 
woorde uit te druk, met die geluide van ’n suigeling te vergelyk. Hy skep 
ruimte vir ’n aanskouing van die Triniteit. Terwyl hy so in sy aanskouing 
opgeneem was en sy visie sterker geword het, het die enkelvoudige ewige 
“lewende lig” (vivo lume) as’t ware verander: 
 

II 
 

115. In die diep en helder substansie 
 van die hoë lig het aan my verskyn 
 drie sirkels met drie kleure en één omtrek. 
118. En die eerste het die tweede weerkaats 
 – so het dit gelyk – soos een reënboog ’n ander, 
 en die derde soos ’n vlam gelyk deur albei 
 uitgeadem. v 

 
121-123: Weereens verklaar die digter dat sy taal ver te kort skiet om wat hy 
“gesien” het (quel ch’i’vidi), uit te spreek. 
 
124-126: Dante rig sy aanbidding tot die ewige lig in ’n gebed wat ryk is aan 
Christelik-teologiese assosiasies.  
 



127-132: Nog steeds in gebed tot Christus, beskryf hy nou die derde trap van 
sy visioen: die misterie van die inkarnasie. Met die verdieping en verskerping 
van sy blik sien hy die sirkel van die tweede persoon van die Triniteit, die 
Seun, as in menslike vorm geskilder: 
 

III 
 

127. Só ontvang, het een sirkel  
 in u soos weerkaatste lig gelyk 
 maar onder my oë se lang en stipte kyk 
130. het dit in sigself en in sy eie kleur 
 as geskilder na ons beeld aan my verskyn –  
 en was my blik volkome daarin vasgevang. vi 

 
133-141: Maar die filosoof in die digter-visioenêr is nog nie tevrede nie. Hy 
sou die ondinkbare wou dink: die ondinkbare eenheid van sirkel en beeld, van 
waaragtig goddelike Persoon en waaragtige Mens - maar hy kan nie, net soos 
’n meetkundige tevergeefs na die formule sou soek waarvolgens die sy van ’n 
vierkant en die deursnee van ’n sirkel van dieselfde omvang sou saamval. Dit 
gaan Dante se vermoë te bowe. En tog word sy wens vervul – nie konseptueel 
nie, maar in ’n flits, ’n straal van onthulling: 
 

IV 
 

137. ek wou sien hoe die beeld by die sirkel pas 
 en hoe dit juis daar ’n plek kon vind 
139. maar dit was te veel van my vlerke gevra -  
 was dit nie dat ’n straal my gees getref  

  en sy wens laat uitkom het nie. vii 
 
142-145: Die ervaring gaan nie slegs sy verbale en konseptuele vermoë te 
bowe nie, maar ook sy mitopoëtiese verbeelding (fantasia [142]). Hy ontvang 
’n oombliklike, onuitspreeklike openbaring van die diepste misterie van God. 
Dit het ’n geweldige uitwerking op sy begeerte en wil. Hulle word in 
harmoniese beweging gebring, en dit deur die liefde van God, die Skepper 
van alle dinge: 
 

142. Op hierdie hoogte het fantasievlug gefaal 
  maar soos ’n ewewigtige wiel  
  was my begeerte en wil al klaar aan die draai 

145. deur die liefde wat ook die son en sterre beweeg. viii 
 
Dit is duidelik dat Dante sy gedig nie as willekeurige poëtiese fiksie of as die 
weergawe van ’n blote droom aangebied het nie, maar as ’n herinnering – 
weliswaar swak – van ’n werklike reis deur hel, vaevuur en hemel. Die 
hoogtepunt en uiteinde van sy reis, naamlik sy visioen van die Drie-enige God 
in canto XXXIII, het dieselfde status, en was waarskynlik grootliks 
gemodelleer op die visioen (eerder oudisie) van Paulus, soos in II Kor 12:2-4 
beskryf. Maar Dante se subjektiewe oortuigdheid dat hy die Drie-enige God en 
mensgeworde Seun aanskou het, lê vir hom tog nie op dieselfde vlak as die 
sien van gewone ervaringsdinge nie. God word analogies-vergelykend en 



simbolies teenwoordig gestel met gekleurde sirkels, reënboë en hul 
weerkaatsings, vlam, asem, afbeelding en ligstraal – bo alles, deur die 
suiwerste lig.  
 
Dit is moeilik genoeg – indien hoegenaamd moontlik – om in “gewone” poësie 
’n sterk onderskeid te maak tussen die “maak” en die “ontvang” van die digter. 
Daar is stellig ’n teoretiese onderskeid tussen tegniese vaardigheid en 
ontvanklikheid vir die inspirasie van die Muses, en in werklike digkuns sal die 
kenner wel ’n onderskeid tref tussen die blote tegnikus en die begenadigde 
kunstenaar. En tog kan dit nie ontken word dat die twee kante met mekaar 
vervleg is nie. Maar hoe gemaak as dit nie maar gaan om vae mitologiese 
Muses nie, maar as God self as die Garant vir die waarheid van die 
visioen/ervaring aangekondig word, soos by Dante die geval is? En, op die 
veronderstelling dat Dante (volgens homself) God werklik aanskou het, hoe 
sou hy die status van sy eie aanskouing onderskei het van dié van profete en 
apostels in die Bybel as openbaring van God? 
 
Daar is wel ’n huiwering by Dante: 
 

91. Die universele vorm van hierdie verknoping 
 het ek gesien – glo ek – want as ek dit sê 
 – voel ek – word my vreugde meer. ix 

 
Dit is ook opmerklik dat Dante eers ná sy drie-trap visioen, by die afsluitende 
flits van onthulling (140) stel dat sy hoë fantasievlug (142: l’alta fantasia) 
gefaal het. En tog laat Dante sy leser nie werklik ’n ander keuse nie as om te 
aanvaar dat hy wat hy “gesien” het, aangebied het as baie meer as sy eie 
subjektiewe konstruksie: hy het – volgens hom – werklik ’n werklik-bestaande 
goddelike werklikheid aanskou. “Fantasia” skyn hier te verwys na sintuiglik-
bemiddelde, analogiese ervaring, wat die ervaring vir Dante nie daarom 
minder reëel maak nie. Hy verstaan kennelik nie daaronder spekulatief-
intellektuele konstruksie nie. Dante suggereer (139-142) dat hy op daardie 
vlak ’n volkome onbewoordbare openbaring ontvang het, maar hy lig sy leser 
nie direk in of dit ’n volkome inhoudlose ervaring of, minder radikaal, ’n 
inhoudsvolle maar onkommunikeerbare ervaring was nie. Feit bly egter dat 
die drietrap-aanskouing wat aan  die laaste flits voorafgegaan het, sintuiglik 
sowel as intellektueel en histories (kultureel-religieus) ryklik ingekleur was. 
 
Daar is ’n ambivalensie by die digter bespeurbaar: hy bied sy visioen as 
direkte ervaring aan, en tog laat elke terset blyk dat hy ook Christelike 
teoloog-filosoof van formaat was. Die saamval van digkuns en metafisies-
mistieke denke is nie vanselfsprekend nie. Die digter is nie noodwendig 
denker nie, die denker nie noodwendig digter nie. Maar by Dante kan die twee 
nie van mekaar geskei word nie. Sy geniale woordvermoë het ’n sterk 
sintuiglike kwaliteit. Maar hy was ook ’n formidabele denker. En profeet, 
mistieke siener. Dit bring ons by ons teoretiese vraag terug: wat is die aard 
van mistieke ervaring – nie net by ’n Dante nie, maar ook by ’n Boeddha, ’n 
Esegiël en ’n Mohammed en alle ander besoekers aan ’n beweerdelik-
ervaarde dieper werklikheid?  In watter mate is al sulke ervarings – histories-
konkreet soos dit van geval tot geval nagegaan kan word, en ook teoreties-



noodwendig, in beginsel – deurtrek van historiese, kultuur-gegewe religieuse 
opvattings? 
 
3 HISTORIESE AANWESIGHEDE IN DIE VISIOEN VAN DANTE 
 
Die Divina commedia is ’n skeppende sintese van die klassieke Europese 
kultuur en die Christelike geloof en teologie. Maar teen die einde van Dante se 
reis tree sy groot heidense gids, Vergilius, terug. In canto XXXIII is dit alles 
Christelik: die heilige Bernardus skep biddend die moontlikheid vir Dante se 
mistieke ervaring en begelei hom glimlaggend tot op ’n sekere punt (1-39, 49); 
Beatrice, nou allegories getransformeer tot kanaal van goddelike genade, vou 
vir laas haar hande biddend saam (38); Dante sien vir laas hoe Maria haar oë 
omhoog draai na die ewige lig (43).  
 
En dan is hy alleen voor God. Maar is hy?  
 
In sy gebrekkige herinnering van sy visioen kom sy klassieke opvoeding 
uitdruklik by hom op in die vorm van poëtiese vergelykings met die Sibil se 
blarewoorde (65) en die god Neptunus se verbystering voor die Argo (96). 
Maar in sy visioen self of in sy poëtiese skepping (wat presies is die verskil 
tussen die twee?) is die klassieke denke alom-teenwoordig. Die eerste trap 
van sy visioen (85 ev) bestaan in ’n sáám-“sien” van al die verstrooide dinge 
in die heelal, saamgebind tot een liefdesgeheel – en dan, onafskeidelik deel 
van die aanskouing self, kom die hele Aristoteliese metafisika van substansies 
en aksidense en hul verhoudings (88) as ’t ware outomaties by hom op: nie as 
’n nagedagte nie, maar as integrale deel van sy visioen/gedig self. Hierdie 
visioen/gedig is ’n metafisiese insig in die diepste bestand van die werklikheid, 
klassiek-Europees gekondisioneer, op hierdie punt deur veral Thomas van 
Aquino bemiddel.x Dante was gedrenk in die klassieke kultuur, maar nog meer 
in die Bybel (Hawkins 2007) en die na-Bybelse Christelike denkwêreld. Ons 
kan nie in ’n kort artikel al sulke openlike verwysings en bedekte sinspelings 
uitlig nie, maar Ou-Testamentiese profetiese visioenêre soos Jesaja en 
Esegiël, die Nuwe Testamentiese mistieke  apostels Paulus en Johannes, en 
kerkvaders en ortodoks-mistieke teoloë soos Augustinus, Dionysius, 
Bernardus van Clairvaux, Hugh en Richard van St Victor, Joachim van Fiore, 
Franciscus van Asisi, Bonaventura, Thomas van Aquino, Mechtild van 
Magdeburg en Mechtild van Hackeborn leef in die Divina commedia en in 
hierdie canto, op of net onder die oppervlakte (Gardner 1968; Foster 1977:56-
65, 70 ev). Die ganse Middeleeuse kultuur was intens visionêr ingestel, 
waarby sommige visioene stellig as literêre fiksies, maar ander – soos in die 
geval van Dante – as werklike ervarings aangegee is, maar sonder dat ’n 
sterk skeiding tussen die twee tipes gesien is (Gardiner 1989; McGinn 
1998:25 ev; Newman 2003). Sonder daardie konteks is Dante se visioen 
ondenkbaar.xi Sy visioen self – en nie slegs die latere herinnering daaraan, die 
latere beskrywing daarvan of die latere interpretasie daarvan nie  – is deur 
daardie konteks gekonstitueer. Ons kan aan Dante ’n geniale poëtiese stap 
vorentoe of miskien selfs (maar met heelwat minder rede) ’n intellektuele stap 
vorentoe toeskryf. Maar kan ons aanneem dat hy ’n histories onbemiddelde 
en in daardie sin ’n “absolute” mistieke ervaring gehad het? Nee.  
 



Waar die eerste trap van die visioen nog ruimte laat vir die voor-Christelike 
filosofie, gaan dit in die tweede en derde trappe geheel en al om die ortodokse 
Westers-Christelike geloofsinhoud: die Triniteit (115-120) en die inkarnasie 
(127-131). Was dit onwillekeurig die geval, of was dit deel van Dante se 
bewuste strategie van versoening van heidense kultuur en Christelike geloof: 
eersgenoemde die onderbou, laasgenoemde die bowebou?  
 
Mens ontkom nie aan die indruk dat wat Dante “gesien” het, nie ’n passiewe, 
bloot reseptiewe ontvangs van oorrompelende indrukke van “elders” was nie, 
maar dat dit in ’n buitengewone mate, as gedig, sy maaksel was, en ook in ’n 
groot mate sy (harmoniserende, sintetiserende) filosofies-teologiese 
bedinksel. Dit sou onbillik wees om Dante van doelbewuste misleiding te 
verdink. Gegewe die grootliks homogene kulturele en religieuse konteks 
waarin hy geleef het, sou sy moontlikhede om as’t ware oor sy eie skouer te 
kyk of vergelykend bewus te wees van ander godservarings en beskrywings 
van sulke ervarings, beperk – eintlik nie-bestaande – gewees het. Hy was ’n 
opreg-gelowende, Christelike Middeleeuer (Cogan 1999), nie ’n moderne 
post-Kantiaanse denker in filosofiese of kennis-sosiologiese gewaad nie. Hy 
kon nie so iets gewees het nie. En tog wil dit voorkom of hy self nie heeltemal 
onbewus was van die probleem wat in sy aanspraak dat hy God aanskou het, 
sit nie (91-93).  
 
Ideologie-krities gesien, sou mens kon stel dat Dante se visioen – of dit 
bedoeld of onbedoeld was, kan ons vir nou ooplaat – ’n bepaalde sosiale 
funksie gehad het, naamlik om die Christelik-skolastiese ortodoksie van sy 
dag in ’n tyd van die verval van kerklike en politieke orde en 
Moslembedreiging so vas en seker as moontlik te stel. Wat hy “gesien” het, 
was die Christelike ortodoksie van sy dag – filioque en al (120 – sien bo). Hy 
het sy visioen besonder sterk, eintlik as onbetwyfelbare, onaanvegbare 
gegewenheid, gestel. Die vraag bly dus: hoe maagdelik-spontaan was sy 
visioen? Hoe direk was Dante deur God gekonfronteer?  
 
Dit wil voorkom of ons tot die volgende voorlopige slotsom moet kom: Dante 
se visio Dei was sy skeppende poëtiese sintese, ’n konstruksie; en hy en sy 
gedig was ’n gevolg, ’n konstruksie, van groter religieuse, sosiale, kulturele 
historiese kragte van meer as twee duisend jaar se ontwikkeling, en van die 
omstandighede van sy tyd. Maar was daar dan niks oorspronglik, niks van 
“elders” gegee, in sy gedigde visio Dei nie? Voordat ons tot ’n gevolgtrekking 
kom, is dit nodig om die probleem in ’n breër verstaanskonteks te plaas.   
 
4 HISTORIESE KONTEKS EN MISTIEKE ERVARING 
 
Wat kan ons teoreties sê oor die verhouding tussen  
 
• die individueel-subjektiewe, ontvanklike ervaring van ’n Dante 
• sy aktiewe digterlike en konseptuele konstruksie 
• die Dante-fenomeen as produk van sosiaal-historiese gekon-

strueerdheid, en  
• ’n werklikheid wat individuele ervaring en konstruksie sowel as historiese 

konstruksie en determinasie te bowe gaan in ’n ryk van absolute vryheid 
(moontlikheid, genade)? 



 
Daar is nie ’n gebrek aan teoretiese modelle om van die fenomeen mistiek 
rekenskap te gee nie. Interessant uit die historiese interesse van hierdie 
artikel is die konstruktiwisme wat, wat die mistiek betref, deur veral Steven 
Katz en sy medewerkers (1978; 1983; 1992) ontwikkel is. Sy neo-Kantiaanse 
kenteorie lei hom tot ’n besonder sterk beklemtoning van die histories-
kulturele bepaaldheid van alle mistieke ervaring. Hy bied hierdie siening as ’n 
hipotese aan. Dit maak die deur op ’n skrefie oop vir ’n korreksie van hierdie 
uitgangspunt. Maar dit is waarskynlik oneffektief. So ’n uitgangspunt  bepaal 
waarskynlik by voorbaat wat in enige empiriese (historiese) ondersoek gevind 
gaan word. Katz se benadering is konserwatief in die sin dat alle mistici, op 
die keper beskou, gevangenes van hul taal, kulturele en religieuse tradisies is. 
Sover mens ook al empiries en teoreties kan teruggaan, is dit historiese 
tradisie en konvensie en nogmaals historiese tradisie en konvensie, sonder 
enige moontlikheid van radikaal-nuwe ervaring en skepping. Tot vergelykbare 
metodiese benaderings is ook langs ander weë gekom. Ongeveer gelyktydig 
met Katz het ’n kennissosiologie wat sy vertrekpunt in die fenomenologie van 
Husserl geneem het, sterk klem op die sosiale gekonstitueerdheid van alle 
kennis en ervaring gelê (onder andere Alfred Schutz [1962]; Peter Berger en 
Thomas Luckmann [1966]). In hierdie variant van die konstruktiwistiese 
perspektief is egter ’n groter klem op die dialektiese wederkerigheid van die 
“subjektiewe” (individuele, kreatiewe, handelende) en ‘objektiewe’ (sosiale, 
institusionele, historiese) aandeel in die tot stand kom van ervaring en kennis 
geplaas. Meer onlangs het die filosofie van Jacques Derrida (byvoorbeeld 
1976) ’n vergelykbare  impetus aan die interpretasie van die geskiedenis van 
die mistiek gegee. Die welsprekendste woordvoerder van hierdie benadering 
is Don Cupitt (1998). Die mistikus swem as’t ware ondergedompel in ’n see 
van histories-vóórgewe, sosiaal- en linguisties-gedetermineerde tekens en 
betekenisse. Bogenoemde stel benaderings was ’n nodige korreksie op 
opvattings waarvolgens mistieke ervaring buite die historiese prosesse van 
bemiddeling, oorlewering, sosialisering en opvoeding afspeel. Die 
verstaansraamwerke van teoretici soos Underhill (1961; 1920) en Stace 
(1960a; 1960b) het die historiese gekondisioneerdheid van mistieke ervaring 
nie genoeg in aanmerking geneem nie. Die mistieke ervaring van Dante moet 
voluit as ’n historiese fenomeen verstaan word, maar daar is ook ander kante 
aan die saak. 
 
Benewens, en onlosmaaklik verbind met, die historiese gekondisioneerdheid 
moet ook die ingebed-wees van die mistikus in die biopsigiese konstitusie van 
die menslike spesie, kontinu met die eerste partikels van materie-energie van 
die eerste nanosekonde af in berekening gebring word. Mistiek, doen ek aan 
die hand, het sy oorsprong in lae van evolusionêre ontwikkeling wat die mens 
verbind met dier, plant en amoeba; aarde, maan, son en ster; mineraal, 
donker materie en donker energie. Hierdie makrokosmiese proses is ook 
geskiedenis, en dit gaan die uiters kort geskiedenisse van die 
geïnstitusionaliseerde godsdienste, van allerlei taal- en kulturele konvensies, 
met biljoene jare te bowe en sny onder en oor hulle heen. Die mens is deel 
van die natuur. Die menslike geskiedenis is deel van hierdie groot kosmiese 
geskiedenis. Die mistiek boor in daardie lae van argetipiese simbole af. ’n 
Voorbeeld van hierdie soort benadering is die biogenetiese strukturalisme van 
Laughlin, McManus en d’Aquili (1990). Die mistieke poësie van Dante is ryk 



aan simboliek wat nie uitsluitlik tot sy Europees-Christelike tradisie herlei kan 
word nie. Hy verbind soos ’n gevoelige senuwee sy lesers met die lewende, 
wordende werklikheid van die natuur.xii 
 
Vir ’n inklusiewe verstaansraamwerk doen ek ’n model wat bogenoemde twee 
benaderings integreer, en wat bowendien ook ruimte skep vir die 
oorspronklike ontdekkingsvermoë van die skeppende, ontwikkelende, 
individuele “self” (soos byvoorbeeld in die Jungiaanse verstaanstrategie 
geïmpliseer – sien Neumann 1968), aan die hand. Dus: tradisie, natuur en 
self. En in laaste instansie sou ek die mistiek plaas in die ruimte van die 
geskiedenis, die teogoniese proses, van die Gees (God), waarin die menslike 
geskiedenis (met insluiting van die godsdiensgeskiedenis), die geskiedenis 
van die natuur en die storie van elke enkeling begrepe is. In die mistieke 
ervaring is die enkeling nie slegs passiewe ontvanger nie, maar ook aktiewe, 
skeppende voorloper in die voortgaande geskiedenis/evolusie van die Gees 
(Krüger 2006). In die groot sin van die woord is die individuele mistieke 
siener/denker/profeet as onthuller van Gees, natuur en menslike samelewing 
nie slegs sosiaal-histories en natuurlik gedetermineer nie, maar ook 
opgeneem in groter verbande, tot in die ryk van geskiedenisskeppende 
vryheid. 
 
So ’n verruimde geskiedenis, stel ek voor, is die breë konteks waarin ons die 
mistieke ervarings van alle Dante-verwantes in alle kulture en religieë, wat in 
’n groot verskeidenheid geskrifte (heilig en profaan) neerslag gevind het, kan 
verstaan. Dit sluit die digterlike konstruksie van Dante in.  
 
5 HOE KON DANTE GOD AANSKOU HET? 
 
’n Onbevange lees van Dante laat mens in geen onsekerheid nie dat hy 
daarvan oortuig was dat hy God werklik in hierdie lewe aanskou het, al het 
gebrekkige herinnering en taal die digterlike uitdrukking van sy aanskouing 
aan bande gelê. Maar het Dante daarmee gewoon bedoel dat hy as kykende 
“subjek” ’n bekykte “Objek” teenoor hom gehad het? Of was hy meer bewus 
van die gekompliseerdhede van so ’n visio Dei? Afgesien van wat Dante sou 
kon bedoel het, wat kan ons vandag oor die werklikheidsgehalte van sy 
visioen sê? Ons vandag bekyk ook nie as kykende subjekte ’n teenoor-ons-
gestelde Dante nie. Ons en Dante, en al die historiese werklikhede agter hom 
en ons, en gelyktydig met hom en ons, en voor hom en ons, is saam 
opgeneem in ’n oop, wordende ruimte waarin alle historiese dinge mekaar oor 
en weer soos spieëls weerkaats in ’n nimmereindigende, onfinaliseerbare 
proses. In so ’n ruimte is die individu ligtende deelnemer aan die groot ligspel 
van weerkaatsings, asook aanskouer daarvan. God is hier ook nie buite-
staander nie, maar bron en som van die ligspel. Canto XXXIII is gebaai in die 
goddelike lig, en is bewus daarvan.xiii 
 
In so ’n ruimte neem die vraag na die verhoudings tussen Dante en sy 
klassieke en Christelike voorgangers en tussen hom en die God wat hy 
aanskou het, ’n minder onheilspellende vorm aan. Ons word nie in dualismes 
ingedryf nie. Wat die vraag na die historiese gekondisioneerdheid van Dante 
se visioen betref: as spieël weerkaats (ontvang én projekteer) hy lig. Sy 
skepping is afgeleide, sekondêre skepping, maar skepping nietemin. En wat 



die werklikheidsgehalte van sy visioen betref: hy is deel van, ontvang, deel 
mee en dra by tot die goddelike ligspel. As weerkaatser is hy al drie: 
herhalende, opsommende denker, nuut-ontvangende siener en skeppende 
digter. Dat sy perspektief onvermydelik histories bepaald en beperk is, moet 
nie uitgespeel word teen sy skeppende oorspronklikheid of die betrokkenheid 
van sy visie op die ganse werklikheid nie. Sy historiese bepaaldheid en 
beperktheid kan rustig erken word sonder dat hy in één historiese konteks van 
konvensies opgesluit word. Hy word as deel van simbool-deurtrekte natuur en 
historiese mensheid opgeneem in ’n universele, wordende gemeenskap van 
diegene wat “God” – bron en som van alles, en meer – “sien”. Dante was 
volledig Middeleeuer (Morgan 1990), maar hy was nie net dit nie. Die vraag of 
Dante God “regtig” gesien het, behoort dus nie met ’n simplistiese “ja” of “nee” 
beantwoord te word nie. Dit hoef ook nie (soos Reynolds 2006:405-410 doen) 
vermy te word nie. Die antwoord is ’n mekaar oor en weer kwalifiserende “ja” 
en “nee” wat – sou ek sê – opgehef word in die docta ingnorantia van die 
grootste mistici. 
 
Dit is waarop Dante self – goed begrepe – sinspeel met sy flitsende verwysing 
na ’n flitsende straal wat sy gees getref het (139,140: ... la mia mente fu 
percossa da un fulgore). Tekenend van Dante se insig is dat hy hierdie 
inhoudlose insig anderkant alle diskursiewe en mitopoëtiese denke laat 
uitloop op die suiwerheid van begeerte en wil, en – uiteindelik – die kosmiese 
liefde van God (145: l’amor che move il sole e l’altre stelle). Inderdaad, wat 
meer is daar te sê, behalwe dat dit in die gewone lewe van mens tot mens en 
mens tot natuur ’n verskil moet maak? Hierdie implikasie is trouens ook 
dwarsdeur die Divina commedia teenwoordig: dit dra ’n sterk profetiese 
boodskap van vernuwing van die lewe in al sy dimensies, individueel, institu-
sioneel-religieus (kerklik) en staatkundig. 
 
Die opneem van Dante as mens, van sy mistieke ervaring, sy gedig oor sy 
ervaring en sy interpretasie van sy ervaring in so ’n omvattende konteks kom 
nie neer op ’n nivellering van alle individuele en kultureel-religieuse verskille 
nie. Inteendeel, om Dante se eie analogie (85-89) te leen: die feit dat alle 
dinge in die heelal “met liefde in één band saamgebind” word, negeer nie dat 
hulle sterk onderskeie, heel verskillende bladsye is nie – nou is hulle net nie 
meer “deur die heelal wyd verstrooi” nie. Die afsonderlikheid en uniekheid van 
elkeen van die baie dinge moet saam met hulle saamval in en selfs met die 
geheel bedink word. Die private, unieke seggingskrag van ’n geniale Dante, sy 
ingebed-wees in die Westers-Christelike historiese konteks wat self ’n relatief-
afsonderlike bladsy in die groter geskiedenisboek van die mensheid is, en 
Dante en die Westerse Christendom se volledige deelwees van die wordende 
kosmiese geheel van alles wat is en kan wees, moet – paradoksaal – ineen 
bedink word. Elke individuele ding (van amoeba tot groot millennia-
omspannende kollektiwiteit) is terselfdertyd ewig en verganklik. Dante het dit 
in die eerste trap van sy visioen minstens in beginsel in-“gesien”,xiv en dit was 
sy grootheid.  
 
Soos daar groter en kleiner, helderder en dowwer spieëls is, so sluit die 
aanname van die één alom-weerkaatsende en -weerkaatste lig-gebeure nie 
uit dat daar groter en geringer sieners, profete, digters, denkers van die groot 
geheim is nie. Dit is een lig, al is daar grade van intensiteit en helderheid van 



lig-ontvangs en –uitstraling. Hoe groot was Dante en sy visioen? Dit is nie die 
beste vraag nie. Die risiko’s van inhiberende outoritarisme (soos inderdaad in 
na-Dante Italië plaasgevind het) en romantiserende manie (soos in negen-
tiende-eeuse Wes-Europa) in so ’n persoons-evaluasie is groot. In ons 
perspektief was Dante en sy werk ’n aangrypende weerkaatsing van die lig. 
Die lig is die hoofsaak; die spieël bysaak. Ongetwyfeld het Dante self sy eie 
rol in die konteks van sy tyd buitengewoon betekenisvol gesien, en sy gedig 
selfs as in graad en aard nie wesenlik diskontinu met die Bybel beskou nie, en 
as ’n “evangelie” vir sy tyd. Juis dat sy gedig, soos hy dit gesien het, die 
Bybelse boodskap vir sy tyd vertolk het, het so ’n hoë self-evaluasie vir Dante 
moontlik gemaak.   
 
In die perspektief van die verstaansruimte waarop hierdie artikel sinspeel, kan 
mens nie anders as om Dante hoog aan te slaan nie. Hy beweeg teen die 
pieke van die menslike gees. Ruimte laat ons nie toe om op die inhoud van sy 
visioen in te gaan nie. Ons het ons hier tot die vraag van die historiese 
bepaaldheid van sy visioen beperk. Hierbo is die begrip “geskiedenis” verwyd 
om die ganse religie- en mistiekgeskiedenis van die mensheid as geheel, die 
ganse kosmiese wordingsproses asook die wordingsgebeure in God in te 
sluit. In so ’n wye raam is Dante nie bloot die verlenging, volledig deur sy 
klassiek-Christelike agtergrond gekondisioneer en gedetermineer nie. Wat die 
betekenis van sy visioen betref: die drie trappe (die paradoksale verbinding 
van veel en een; die Triniteit; en die inkarnasie) asook sy belydenis van 
onsêbaarheid (139-140) – trouens, die Christelike mistieke tradisie as geheel 
– kan vandag in ’n sinvolle, wedersyds-verhelderende gesprek met die mistiek 
van ander tye en plekke gebring word, veel wyer as waarvan Dante bewus 
kon gewees het.  
 
In die insluitende historiese raamwerk wat hierbo gesuggereer is, verloor die 
vraag of Dante “regtig” gesien het waarvan sy gedig getuig, veel van sy 
skerpte. In die weerkaatsingsgebeure is daar nie ’n kras onderskeid tussen 
passiewe ontvang en aktiewe skep nie. Sien en kyk verskil nie soveel nie, al is 
hulle nie dieselfde nie. Die een loop in die ander oor. Wie kyk, sien gewoonlik; 
wie gesien het, kan weer kyk, en meer sien. Die interpreteerder van Dante se 
visioen hoef nie ’n keuse te maak tussen realisme en illusionisme, werklik-
heidsgetroue beskrywing en blote fiksie nie. Sy gedig is sy persoonlike mite,xv 
gevoed deur eeue se mitologie-skepping, in ’n simbool-draende werklikheid. 
Soos by mites die geval is, is daar inderdaad in sy gedig ’n element van 
gemaaktheid (wat nog in die woord “poësie” uit die Grieks deurklink). Sy gedig 
is fiksie, maar nie daarom willekeurig, of minder waar nie. xvi  
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ENDNOTES 
 
                                             
1 E io ch’al fine di tutti i disii 

  appropinquava, sí com’ io dovea, 
  l’ardor del desiderio in me finii. 

2 55. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio 
   che ‘l parlar mostra, ch’a tal vista cede, 
   e cede la memoria a tanto oltraggio.  
 58. Qual è colui che sognando vede, 
   che dopo ‘l sogno la passione impressa 
   rimane, e l’altro a la mente non riede, 
 61. cotal son io, ché quasi tutta cessa 
  mia visïone, e ancor mi distilla 
  nel core il dolce che nacque da essa. 
 64. Cosí la neve al sol si disigilla; 
  cosí al vento ne le foglie levi 
  si perdea la sentenza di Sibilla. 



                                                                                                                               
3 67. O somma luce che tanto ti levi 
  da’ concetti mortali, a la mia mente 
  ripresta un poco di quel che parevi, 
 70. e fa la lingua mia tanto possente, 
  ch’una favilla sol de la tua gloria 
  possa lasciare a la futura gente; 
 73. ché, per tornare alquanto a mia memoria 
  e per sonare un poco in questi versi, 
  piú si conceperà di tua vittoria. 
4 85. Nel suo profondo vidi che s’interna, 
  legato con amore in un volume, 
  ciò che per l’universo si squaderna: 
  88. sustanze e accidenti e lor costume 
  quasi conflati insieme, per tal modo 
  che ciò ch’i’ dico è un semplice lume. 
5 115. Ne la profonda e chiara sussistenza 
  de l’alto lume parvermi tre giri 
  di tre colori e d’una contenenza; 
  118. e l’un da l’altro come iri da iri 
  parea reflesso, e ‘l terzo parea foco 
  che quinci e quindi igualmente si spiri. 
6 127. Quella circulazion che sí concetta 
                   pareva in te come lume reflesso, 
                  da li occhi miei alquanto circunspetta, 
         130. dentro da sé, del suo colore stesso, 
  mi parve pinta de la nostra effige: 
  per che ‘l mio viso in lei tutto era messo. 
7 137. veder voleva come si convenne 
  l’imago al cerchio e come vi s’indova; 
 139. ma non eran da ciò le proprie penne: 
  se non che la mia mente fu percossa 
  da un fulgore in che sua voglia venne. 
8 142. A l’alta fantasia qui mancò possa; 
  ma già volgeva il mio disio e ‘l velle, 
  sí come rota ch’igualmente è mossa, 
 145. l’amor che move il sole e l’altre stelle. 
9 91. La forma universal di questo nodo 
  credo ch’i’ vidi, perché piú di largo, 
  dicendo questo, mi sento ch’i’godo. 
10 Dante gryp hier terug op Thomas se begrip van die raptus, waarmee Thomas die 

hoogste vorm van kennis, dws ’n flitsend-kortstondige, bo-sintuiglike, suiwer 
intellektuele (meer as diskursief-redelike) insig in die goddelike essensie bedoel het, 
inderdaad eintlik slegs deur Moses en Paulus bereik (Foster 1977:70-76). 

11 Eliot 1948:243: “… he lived in an age in which men still saw visions” – ’n vermoë vandag 
“relegated to the aberrant and uneducated”. 

12 Dante is “the greatest religious poet”, sê Eliot, omdat hy ’n “explorer beyond the 
frontiers of ordinary consciousness” is, waarmee Eliot nie verwys na een of ander 
absoluut-transendente werklikheid nie, maar na “vibrations beyond the range of 
ordinary men”, en tog kontinu met die gewone sintuiglike wêreld van kleure en klanke 
(Eliot 1953:99-101). 

13 Na die donkerte van die onderwêreld en die kleure van die middelwêreld kom die reine 
lig van die paradys. In die woorde van Schelling (1958 [1803]): “Im Paradies bleibt nur 
die reine Musik des Lichtes, der Reflex hört auf, und der Dichter erhebt sich 
stufenweise zur Anschauung der farblosen reinen Substanz der Gottheit selbst.” 

14 In die onlangse verlede was dit die verdienste van Rachel Jacoff (2007:119-123) om op 
die dialektiek tussen inbinding en ontbinding by Dante te wys. 

15 Singleton (1954:81) maak die sinvolle opmerking dat Dante die klassieke frases fides 
quaerens intellectum/praecedit fides, sequitur intellectus aangepas het tot fides 
quaerens visionem/praecedit fides, sequitur visio. Sy gedig is fiksie, maar dit beteken 
nie dat dit nie waaragtig inspeel op ’n werklike orde van dinge nie.  



                                                                                                                               
16 Barolini 1992:11-14 oordeel dat Dante bewustelik ’n gepoogde hibried van 

geloofwaardige, ware fiksie geskep het waarin waarheid die gesig van ’n leuen het. Sy 
fiksie is in diens van waarin hy as waarheid geglo het; hy het – dryf sy haar argument op 
die spits – die oneindige openheid van tekens besef, maar sy aanspraak op waarheid 
toe nie gerelativeer nie, maar verabsoluteer.  

 


