
Filozofoj pri reenkarniĝo 

 

Kiel mi diris en mia artikolo de la 16-a de februaro (“Pri 

Reenkarniĝo”), la teorio de reenkarniĝo naskiĝis en Oriento, pli ekzakte en 

Hindio antaŭ miloj da jaroj.  

Mi citis tiun difinon de “reenkarniĝo”: “animo revenas post morto al 

Tero per nova korpo por nova vivo".  

Sed laŭ tiu difino la nova vivo povus aperi en iu ajn speco de (fizika) 

korpo, t.e. ankaŭ en bestoj aŭ eĉ en vegetaĵoj. Tamen por tiu kazo oni devus 

uzi la terminon “metempsikozo”.  

“Metempsiĥozo, larĝasence, ampleksas la transmigradon 

de animo de homo al alia besto, de besto al besto, de alia besto al 

homo aŭ de homo al homo (reenkarniĝo). Ĝenerale, 

metempsikozo estas uzata kiel sinonimo de reenkarniĝo, ĉar vere 

malmultaj kredas je intermikso de homaj kaj aliaj bestaj vivoj.” (E-

Vikipedio) 

Cetere estas uzataj ankaŭ la terminoj “transmigrado” kaj “renaskiĝo”.  

Sendube reenkarniĝo, metempsikozo, transmigrado (de animoj) kaj 

renaskiĝo estas religiaj aferoj, estas aferoj de kredo. Sed ankaŭ filozofoj – 

okcidentaj filozofoj – defendis ilin.  

La unua estis la greka filozofo Pitagoro, mistera kaj preskaŭ legenda 

homo, kiu skribis nenion.  

“Ĉio, kion oni scias pri li, devenas de liaj disĉiploj, sed eĉ ties 

registraĵoj ne ĉiam estas fidindaj. [...] Oni kredas ke li havis sian 

vivapogeon ĉirkaŭ la jaro 532/531 a.K. kaj mortis en la unuaj jaroj 

de la kvina jarcento. [...] la pitagora filozofio strebis venki la 

materion kaj liberigi la animon de la ciklo 

de reenkarniĝo aŭ metempsikozo por fina unuiĝo kun Dio”.  

(E-Vikipedio) 

Fakte Pitagoro pensis pri metempsikozo, ĉar li kredis je la ebleco de 

renaskiĝo de homoj en bestoj. Lia samtempulo Ksenofano skribis: 

“Laŭdire li [Pitagoro] foje ĉeestis, kiam oni batis hundidon, kaj li 

kompatis pri tio kaj diris: Haltu! Ne batu ĝin, ĉar ĝi estas la animo 

de bona homo. Mi rekonis ĝin, kiam mi aŭdis ĝin kriegi.” 

https://eo.wikipedia.org/wiki/Homo
https://eo.wikipedia.org/wiki/Bestoj
https://eo.wikipedia.org/wiki/Sinonimo


(http://www.sptimmortalityproject.com/wp-content/uploads/2012/10/ANCIENT-

THEORIES-OF-REINCARNATION-2.pdf) 

 

La dua okcidenta – greka – filozofo, kiu ŝajne defendis metempsikozon, 

estis Empedoklo (ĉirkaŭ 495-435 a.K.).  

“Ŝajnas ke Empedoklo kredis, ke homaj animoj renaskiĝas en 

bestaj korpoj, [sed] ni ne havas multe da pruvoj. Diogeno [Laertio] 

opinias, ke Empedoklo kredis, ke homaj animoj povas reenkarniĝi 

ankaŭ en vegetaĵaj korpoj, sed estas dube, ĉu tio veras.” 
(http://www.sptimmortalityproject.com/wp-content/uploads/2012/10/ANCIENT-

THEORIES-OF-REINCARNATION-2.pdf)     
Tamen en pluraj fontoj estas asertite, ke li kredis je metempsikozo.  

 
La tria estis Platono (428-348 a.K.). Pri li oni scias multe pli, ĉar li skribis 

multajn verkojn, kiuj estas konservitaj. Li estis disĉiplo de Sokrato. La du kaj 
Aristoto estas la tri plej gravaj grekaj filozofoj. Sokrato skribis nenion, sed 
en pluraj verkoj de Platono li aperas kiel dialoganto. En tiuj kazoj ofte ne 
estas klare, ĉu la defenditaj ideoj estas tiuj de Platono aŭ de ambaŭ. En la 
platona dialogo Meno Sokrato (do Platono) pritraktas la memoron de la 
animo. La animo estas senmorta. Ĝi povas morti (fakte estas la korpo kiu 
mortas), sed neniam estas neniigita. Ĝi naskiĝis multfoje kaj memoras ĉion, 
kaj pro tio necesas vivi plejeble pie.  

“[...] la teorio de la senmorteco kaj de la antaŭekzisto [de l’animo] 
estis disvolvitaj pli malfrue [t.e. en postaj verkoj de Platono: 
Fedono, Respubliko, Fedro kaj Leĝoj].” (JAEGER, Werner. Paidéia: 
a formação do homem grego. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 
711s) 

Laŭ la germana Vikipedio Platono parolas plejofte en mita formo pri la 
sorto de l’animo en la postmorto kaj pri la “refariĝo”, kiu implicas la 
transmigradon de la animoj.  

 

La kvara greka filozofo kiu defendis la teorion de reenkarniĝo estis 
Plotino, sed li vivis sufiĉe pli malfrue (205-270 p.K.). Li apartenis al la 
Novplatona Skolo, aŭ Novplatonismo. La E-Vikipedio asertas nur, ke li 
“kredis ke: La animo estas senmorta; La animo transmigras de korpo al 
korpo (metempsikozo)”.  

Inter aliaj la germana versio de Vikipedio estas multe pli detala: 
“Plotino supozas, ke ĉiu animo - pro sia nemateria naturo en la 
spirita mondo, el kiu ĝi devenas – havas sian hejmon tie. Sed ĝi 
havas la ŝancon malsupreniri en la fizikan mondon kaj tie kunligiĝi 
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kun korpo, kiun ĝi tiam gvidas kaj uzas kiel ilon. [...] La disiĝo disde 
la korpo ne signifas por la animo la forlason de la fizika mondo, 
ĉar laŭ la platona doktrino de la transmigrado de animoj ĝi serĉas 
novan korpon. Plotino opinias, ke tiu povas ankaŭ esti besta aŭ eĉ 
planta korpo. Tiel ĉiu renaskiĝo alviciĝas al la aliaj.” 

Poste, dum multaj jarcentoj, neniu okcidenta filozofo pritraktis 
reenkarniĝon. Dum la Renesanco la unua kiu faris tion estis la italo Giordano 
Bruno (1548-1600). La franca Vikipedio citas kvar frazojn el lia verko “La 
Elpelo de la triumfanta Besto”: "Ĉiuj animoj estas parto de la animo de la 
universo, kaj ĉiuj estaĵoj je la fino estas Unuj. (...) Ĉiu ago alportas sian 
rekompencon aŭ sian punon en alia vivo. La transiro en alian korpon 
dependas de kiel ĝi kondutis en la Unuo (...). La celo de la filozofio estas la 
malkovro de ĉi tiu unueco. "  

Pli malfrue la germano Arthur Schopenhauer (1788-1860) formulis sian 

teorion pri reenkarniĝo en kroma tomo de sia ĉefa filozofia verko “La 

mondo kiel volo kaj ideo”. Li kombinis hinduajn kaj budhismajn ideojn kun 

iuj de Platono kaj Kant. Liaopinie renaskiĝas nur la nekonscia volo de la 

individuo, kiu ĉiufoje ricevas novan intelekton. 


