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Anexos
I - Sete proposições sobre Materialismo e Empiriocriticismo
II - Nota biobibliográfica sobre alguns empiriocriticistas de língua alemã

e Nota biobliográfica sobre alguns discípulos russos do empiriocriticismo

1. O  tempo  humano  (social,  histórico,  biográfico)  é  um  fenómeno  complexo  e 
multiforme. No tema de hoje, gostaria de começar por distinguir três perspectivas:

– a duração longa, como é o caso dos últimos cem anos em história económica e em 
história da ciência (dada a amplitude das transformações e tendo em conta a intensidade do 
seu ritmo);
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– o tempo mediano, que pode ter como exemplo, nos mesmos cem anos, a coexistência 
e a sucessão de gerações (perdoe-se a trivialidade, mas a geração dos meus avós foi a geração 
de Lénine);

–  a  grande  sucessão  de  tempos  curtos  ou,  talvez  melhor,  o  tempo  lento,  ao 
considerarmos a continuidade fundamental, sem alterações decisivas, da relação de oposição, 
conflito e interacção de materialismo e idealismo filosóficos, não só nos últimos cem anos 
mas em dezenas de séculos, se remontarmos até à Grécia antiga.

Quer dizer: em cem anos, mudou certamente o pano de fundo da história da ciência ou 
da epistemologia da física; em cem anos surgiram problemas novos e posicionamentos novos 
perante  eles,  mas  não  mudou  o  carácter  inconciliável  das  duas  linhas  fundamentais  do 
pensamento  humano,  não  obstante  o  compromisso  que  sob  várias  formas  possa  ter  sido 
tentado ao longo da história das ideias e dos problemas.

Tudo  considerado,  direi  que  Materialismo  e  Empiriocriticismo se  situa  nessas  três 
dimensões do tempo humano. Primeiro, porque é um livro histórico ou, como se diz, «que fez 
época». Segundo, porque é um livro  de hoje, sendo também um livro  de ontem. Por outras 
palavras, porque é um clássico, quer como parte de um património vivo, quer como etapa de 
um processo  :  –  à  etapa,  chamamos  leniniana,  depois  leninista1;  ao  processo,  chamamos 
concepção materialista e dialéctica do mundo. Terceiro e por último, porque é um livro de 
contra-ofensiva  filosófica  num  campo  inesgotável  do  pensamento  humano  (inesgotável, 
talvez, enquanto houver luta de contrários em filosofia; inesgotável, sem qualquer dúvida, no 
que respeita ao processo sempre inacabado do conhecimento).

2. Há um carácter  de necessidade,  hoje ainda bem visível,  na génese do livro,  cujo 
subtítulo diz: «Notas críticas sobre uma filosofia reaccionária». Aliás, este subtítulo aparece-
me como um fio condutor, que leva às origens de um enorme trabalho de investigação e a um 
intenso período de redacção (sem contar as diligências  e precauções  do autor e de outras 
pessoas  para  assegurarem  a  publicação  legal,  em  Moscovo,  de  Materialismo  e 
Empiriocriticismo).

Entre  Genebra  e  Londres  e  as  suas  bibliotecas  mais  importantes,  entre  Fevereiro  e 
Outubro  de  1908,  situam-se  as  origens  materiais  da  obra  que  hoje  evocamos.  Lénine 
compulsou  mais  de  duzentos  títulos,  em  livros  e  publicações  periódicas  sobre  filosofia, 
história da filosofia, física, história da ciência, etc., em russo, alemão, francês e inglês. As 
boas edições do livro (como a tradução portuguesa, feita sobre a 5ª e mais recente edição 
original  das  Obras de  Lénine)  incluem  esse  repertório  bibliográfico,  que  merece  ser 
atentamente percorrido.

Pergunta-se: que é que tornou então a obra necessária? Foi a defesa do marxismo contra 
a sua falsificação, no contexto russo imediatamente posterior ao esmagamento da revolução 
de 1905-1907. Nessa base, foi também a exigência de respostas novas a problemas novos, 
surgidos principalmente das ciências da natureza e dos embates filosóficos daí decorrentes. 

Dir-se-á: mas Lénine não foi um naturalista (um físico, um químico, um biólogo). Pois 
não.  Mas  foi  um  investigador,  que  desde  a  juventude  permanentemente  se  documentou, 
estudou e publicou nas áreas da ciência económica, da ciência política, da filosofia, da teoria 
1 Leniniana, no que diz respeito à obra teórica e prática do seu autor; leninista, na linha de pensamento e acção 
inspirada nessa obra.
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da ideologia, da táctica e estratégia do movimento operário russo e internacional. Se fosse 
fácil  fazê-lo,  eu  proporia  esta  simples  verificação:  ver  a  entrada  «Ciência»  e  as  suas 
subdivisões,  no  volume  de  índice  de  assuntos  que  acompanha  as  Obras de  Lénine,  em 
qualquer das línguas em que estão disponíveis. Acontece que este investigador e «publicista» 
(como ele se declarava diante das polícias europeias antes do regresso à Rússia em 1917), este 
pensador de primeiro plano dos problemas do seu tempo, foi também e de certo modo foi 
principalmente um génio da acção, autor de obras-primas de teoria. Para quem, justamente, 
«sem  teoria  revolucionária  não  há  revolução».  E  isso  porque  o  conceito  de  teoria  aqui 
presente inclui

– o seu carácter criador,
– o seu carácter de guia para a acção,
– a sua aptidão para se articular com a complexidade da luta ideológica, com a comple-

xidade da política enquanto arte e enquanto ciência. 

Na sua expressão mais reduzida possível, foram estas as premissas que tive presentes, 
antes de entrar no terceiro e último tópico da minha intervenção.

3. Que é o empiriocriticismo? 
Começa por ser,  na terminologia,  a junção de duas palavras  modificadas  de origem 

grega: [΄εμπειρία (experiência) e κριτική (crítica)]. Pois bem, já no Fausto de Goethe se diz 
com certo humor:

«Com palavras se combate muito bem,
Com palavras se prepara um sistema...»1

De facto,  o  neologismo,  ao que parece  criado pelo filósofo empiriocriticista  alemão 
Richard Avenarius (Crítica da experiência pura)2, trouxe consigo um conjunto de ideias – não 
direi um sistema – preparadas para o combate contra o materialismo nas ciências da natureza 
e na filosofia, fosse ele o materialismo espontâneo de muitos cientistas, fosse o materialismo 
conscientemente assumido.  Esse dispositivo de combate ramificou-se,  em finais  do século 
XIX e começos do século XX, pelos países de língua alemã, mas também pela Inglaterra, pela 
Rússia (e, talvez em menor medida, pela França). Mas o principal representante da escola não 
foi Avenarius, foi o físico e filósofo austríaco Ernst Mach. 

Para  Lénine,  leitor  particularmente  assíduo  destes  dois  autores  em  1907-1908,  o 
empiriocriticismo é, conjuntamente, 

– uma variante idealista-subjectiva do positivismo,
–  uma  teoria  do  conhecimento  de  feição  empirista,  sensista  e,  em muitos  aspectos, 

solipsista 3,

1 J.W. v. Goethe, Faust I, in: Auswahl in drei Bänden, Bd. 3, Leipzig, 1956, p. 161.

2 Kritik der reinen Erfahrung, 2 Bände, Leipzig,  1888-1890. – Ver a seguir,  em «Anexo II»,  elementos bio-
bibliográficos sobre os principais empiriocriticistas de língua alemã e sobre alguns dos seus discípulos russos.

3 Solipsismo, ou imaterialismo: variante extrema do idealismo subjectivo, segundo a qual só as representações 
mentais adequadamente percepcionadas pelo eu individual constituem a realidade. O bispo anglicano George 
Berkeley (1685-1753) fez desta doutrina uma frente de defesa da fé cristã «contra cépticos e ateus». – Veja-se a 
análise comparada a que Lénine procede, desde o início do seu livro («Em lugar de introdução») entre Berkeley 
e os partidários russos de Mach, ou «machistas».
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– um método característico da redução da «experiência pura» à análise das sensações e 
«complexos  de  sensações»  como  único  objecto  do  conhecimento.  Atenção,  porém:  este 
objecto  é  o  próprio  sujeito  (por  vezes  «a  consciência»  ou  «o  psíquico»),  num  recuo 
subjectivista  pobre,  enviesado,  «envergonhado»,  se  comparado  com  o  imaterialismo  de 
Berkeley, frontal, além de arguto. 

A  acentuação  destes  traços  negativos  nos  partidários  russos  de  Mach  e  Avenarius, 
alguns dos quais queriam conciliar empiriocriticismo, religião e marxismo, mereceu a maior 
severidade da parte de Lénine, que se lhes refere como a representantes de «uma verdadeira 
revolta de joelhos»4 contra Marx e Engels (p. 10 da ed. port.) e, mais longe, como trânsfugas 
do materialismo que «tiraram a sua filosofia das eclécticas sopas dos pobres e continuam a 
servi-las ao leitor» (p. 144 da ed. port.)

Quem  foram  então  os  representantes  russos  desta  indigência  gnoseológica 
envergonhada? Na análise de Lénine, foram bolcheviques ou em todo o caso marxistas que 
deixaram de o ser entre 1905 e 1908, desorientados e em debandada por motivo da derrota e 
esmagamento  da  revolução.  Não  foram  em  geral  figuras  insignificantes  e  alguns  foram 
intelectuais com notoriedade, sem o que não se vê por que teria Lénine empreendido tanto 
esforço para os refutar no plano das ideias e para os combater politicamente.

4 A imagem «revolta de joelhos» evoca, por contraste, a exortação às camadas populares do Terceiro estado na 
Revolução francesa : «Os grandes só nos parecem grandes porque nós estamos de joelhos. Levantemo-nos !»
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Anexo I

Sete proposições sobre Materialismo e Empiriocriticismo

1) a unidade do mundo consiste  na sua materialidade (tese de Engels retomada por 
Lénine);

2) a objectividade do conhecimento é adquirida pela prática, como campo de interacções 
de sujeito e objecto;

3) é uma necessidade permanente o estudo do movimento dialéctico das teorias, como 
avanço não-linear de mais para menos ignorância;

4)  a  actividade  filosófica  exercida  com  espírito  científico  consiste,  não  em 
«fundamentar» o trabalho das ciências, mas em trabalhar na conexão fundamentada 
de categorias, conceitos, ideias, assim como na produção de teoria, informada pelos 
conhecimentos do seu tempo;

5) o tempo histórico de  Materialismo e Empiriocriticismo foi  um tempo grávido de 
dialéctica na sociedade e no conhecimento científico. A obra foi um marco miliário 
do início do século XX para a compreensão das raízes sociais da ciência, da filosofia 
e da ideologia;

6) Lénine em Junho de 1920 (ano da 2ª edição da obra em vida do autor): «A alma viva 
do marxismo é a análise concreta de uma situação concreta»;

7) Materialismo e Empiriocriticismo evoca a seu modo um aforismo de Goethe, que diz: 
«ser leal posso eu prometer. Apartidário é que não». 
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Anexo II

Nota biobibliográfica 
sobre alguns empiriocriticistas de língua alemã

Richard Avenarius (1843-1896)
Filósofo  alemão,  professor  desde  1877  na  Universidade  de  Zurique.  Um ano  antes  tinha 
formulado algumas teses centrais do empiriocriticismo no escrito Filosofia como pensamento 
do mundo segundo o princípio da mais pequena medida de esforço. Prolegómenos para uma 
crítica da experiência pura. 
Empreende a negação do mundo como realidade objectiva. Para ele, só a sensação existe. A 
consciência constitui o fundamento da relação entre o eu e o meio. Logo, o objecto não pode 
existir sem a consciência que o percepciona.
Outras obras: Crítica da experiência pura, 1888-1890; O conceito humano de mundo, 1891. 

Ernst Mach (1838-1916)
Físico e filósofo austríaco. Ensinou matemática e física até 1901 nas Universidades de Graz e 
Praga, depois filosofia na Universidade de Viena. Em teoria do conhecimento, reformulou o 
solipsismo de Berkeley e o sensismo de Hume. Um dos principais alvos da crítica de Lénine.
Obras: A análise das sensações e a relação do físico com o psíquico, 1900; Conhecimento e 
erro, 1906; «A história e a raiz do princípio da conservação do trabalho» (conferência, 1871).

Wilhelm Ostwald (1853-1932)
Naturalista e filósofo alemão. Professor desde 1882 no Polytechnikum de Riga e desde 1887 
professor  de  química  na  Universidade  de  Leipzig.  Trabalhos  em  teoria  da  dissociação 
electrolítica e em teoria energética ou «energetismo», variante do idealismo em filosofia da 
ciência: a energia é o conceito mais universal e, tal como o movimento, tem de ser pensada 
separadamente da matéria. Lénine considerou-o «grande químico mas pequeno filósofo».
Obras:  A energia e as suas transformações,1888;  A superação do materialismo científico, 
1895; editor a partir de 1901 dos «Anais de filosofia da natureza».

Joseph Petzoldt (1862-1929)
Filósofo alemão, discípulo de Mach e de Avenarius. Tal como Ostwald, adversário declarado 
do materialismo. Pretendeu substituir a causalidade por um princípio a priori a que chamou 
«determinação  unívoca».  Para  Lénine,  ele  foi  «um  óptimo  exemplo  da  escolástica 
reaccionária do machismo».
Obras: Introdução à filosofia da experiência pura, 1900-1904;  O problema-mundo do ponto 
de vista positivista, 1906.
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Nota biobliográfica 
sobre alguns discípulos russos do empiriocriticismo

Vladimir Bazárov (1874-1939)
Filósofo e economista, activo desde 1896 no movimento social-democrata russo. Entre 1905 e 
1907 colaborou em publicações bolcheviques e participou, entre 1907 e 1909, na tradução 
russa de O Capital. Nos anos mais duros da contra-revolução, depois de 1907, participou no 
movimento  anti-marxista  da  «construção  de  Deus»  e  tornou-se  empiriocriticista.  Lénine 
chamou-lhe  neste  período  «meio-berkeleyano,  meio-humeano  na  seita  dos  machistas». 
Menchevique em 1917, foi adversário da Revolução de Outubro, o que não o impediu de 
trabalhar, a partir de 1921, na Comissão do Plano. Foi tradutor de obras de filosofia e estética 
nos últimos anos de vida.
Obras:  O comunismo anarquista  e  o  marxismo,  1906;  Em duas frentes,  1910;  Ciência  e  
religião, 1910.

Alexandr Bogdánov (1873-1928)
Médico de profissão, mas também filósofo, sociólogo e economista. Participou no movimento 
social-democrata  russo  nos  anos  90  do  século  XIX.  Aderiu  ao  Partido  Operário  Social-
Democrata Russo (POSDR) no 2º Congresso deste Partido (1903). Pertenceu às redacções de 
órgãos bolcheviques. Afastou-se da actividade bolchevique nos anos mais duros da contra-
revolução. Nesse período esteve à frente do movimento «otzovista», crítico da articulação de 
formas legais e ilegais da luta política. Criou o empiriomonismo, variante pseudo-marxista do 
empiriocriticismo. Excluído do POSDR em 1909. Foi um dos organizadores do «Proletcult» 
depois de Outubro de 1917. Fundou em 1926 um Instituto de transfusão de sangue.
Obras:  Filosofia  da experiência viva,  1913;  Ciência da consciência social,  1914;  Ciência 
geral da organização (tectologia), 1913 sq.

Anatóli Lunatchárski (1875-1933)
Iniciou a sua actividade nos anos 90 do século XIX como revolucionário profissional, depois 
bolchevique.  Pertenceu  às  redacções  de  vários  órgãos  bolcheviques.  Defendeu  a  linha 
leninista  no  3º  Congresso  do  POSDR  (1905)  e  participou  nos  4º  (1906)  e  5º  (1907) 
Congressos. No período mais difícil da contra-revolução, afastou-se das posições anteriores e 
foi um dos «construtores de Deus». Fez parte de um grupo antipartido. Na primeira guerra 
mundial assumiu uma posição internacionalista. Desempenhou importantes funções de Estado 
a seguir à Revolução de Outubro: foi Comissário do Povo para a Instrução até 1929 e, no ano 
da sua morte, foi representante da URSS na Espanha republicana.
Autor de trabalhos sobre arte e literatura.
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