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Resumo 
Dom Deschamps, monge beneditino que participou marginalmente do Iluminismo, formulou uma filosofia 
política que se opunha aos dogmas da Igreja e às fornias de governos então estabelecidas, propondo uma 
sociedade sem Estado, o que antecipa em quase um século várias das teses anarquistas. O principal problema 
para Dom Deschamps era o sistema de crenças imposto pela Igreja e pela filosofia do Iluminismo. Ele defendeu 
uma utopia radical sem a autoridade governamental, pois os homens, sem os reis e sem a Igreja, poderiam se 
organizar livremente. Assim, o monge fica fora da tradição filosófica do século XVIII. Se se pode falar de um 
lugar de produção da filosofia de Dom Deschamps, deve-se dizer que lhe falta um, mesmo porque seus escritos e 
sua utopia não foram aceitas na sua época. Embora o monge tenha formulado questões próximas do anarquismo 
do século XIX, ele ainda não foi devidamente estudado pelos historiadores desse movimento. Dessa forma, 
cabe uma reavaliação da sua produção, repensando a própria genealogia do anarquismo que, comumente, é 
vista como resultante da filosofia política das Luzes. Esta proposição pode ser questionada, pois o seu lugar de 
surgimento não é no centro dessa filosofia, mas em práticas e discursos fora dos locais tradicionais de produção 
do conhecimento. 
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Abstract 
The political philosophy of Dom Deschamps, Benedictine monk that participated of the Enlightenment, when he 
was formulated many questions against the Church and governments, and proposed a society without State. 
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Tradicionalmente as genealogias do movimento anarquista situam o seu nascimento 
junto com outras tendências políticas chamadas de esquerda. O que, de antemão, denota o estatuto dado ao 
movimento. Isso se deve muito em função da sua constituição, a partir de meados do século XIX, em uma 
força política. 

Porém, devemos entender que saberes e práticas produzidas numa formação histórica se transformam 
completamente numa outra formação, apesar, muitas vezes, de encontrar as mesmas palavras que 
aparentemente se referem às mesmas coisas1. Para o caso do anarquismo devemos perceber que: 

O movimento anarquista se prende a uma forma dada de autoridade - aquela que existe - e é sobre esta que 
ele escapa da filosofia e toma pé na história. A anarquia moderna é a luta contra as encarnações modernas de 
autoridade e, particularmente, contra a forma moderna de Estado, peça principal de toda estrutura social no 
nosso mundo. Dessa forma, o desenvolvimento do anarquismo é condicionado pelo nascimento e crescimento 
deste Estado.2 

Em outros termos, o anarquismo não é uma simples continuidade da resistência ao poder, é outra 
forma de luta que, apesar de frequentemente fazer referências ao passado, só é possível dentro de uma 
determinada formação histórica com suas práticas e astúcias próprias. 

Dessa forma, a compreensão do movimento anarquista não se dá pelas bases tradicionais - a luta 
contra a opressão desde há muito. Devemos compreendê-lo como a constituição de um conjunto de astúcias 
e "leituras vagabundas" que dão um senso particular a um movimento e que escapa do sentido histórico 
dado a posteriori. 

A sua trajetória, por mais que se tente uma coerência implícita, está indissoluvelmente ligada ao 
nomadismo de um modo de contestação, seja ela política, religiosa ou científica, isto é, há uma grande 
dificuldade em identificar uma linhagem contínua e precisa para o anarquismo. E, aqui, resta a dificuldade 
em traçar origens ou precursores. Talvez, possam-se vislumbrar algumas correlações sem, no entanto, serem 
forçosamente causais. 

Nesse sentido, podemos compreender o movimento anarquista, especificamente do último quarto do 
século XIX e início do século XX, como o cruzamento de séries heterogêneas, daí o seu nomadismo, pois 
ele não se estabelece num lugar. Cabe, então, traçar essa trajetória errática, fazendo o inventário de dois 
elementos centrais: o pensamento político, especificamente o considerado de esquerda, e a militância. Estes, 
por sua vez, são resultantes também de séries heterogêneas, entre elas as utopias, formas de imaginário 
social e um tipo de pensamento que também é errático e não está estabelecido precisamente num lugar. 

Para além do próprio uso do termo anarquismo no sentido dado por Proudhon, pode-se localizar 
escritos e pensamentos tendo por fundo idéias aproximadas ou indicativas em relação a este sistema. A 
tradição historiográfica localiza no século XVIII as raízes da doutrina anarquista, enquanto teoria política e 
remete às heresias medievais, enquanto prática, passando pelos anabatistas e niveladores do século XVII. 
No entanto, com relação às práticas, há um corte por conta da teoria política, pois, a partir do século XVIII, 
passa-se a considerar a filosofia das Luzes como o locus privilegiado para o surgimento do anarquismo em 
detrimento das práticas. 

Porém, se há algum tipo de corte, ele se refere diretamente às formas de poder existentes na sociedade. 
Sendo assim, as práticas heréticas e textos teóricos se embaralham. De um misticismo absoluto à negação 
total da autoridade as distinções se fizeram tênues. 

Pouco a pouco, práticas de contestação deslizam das heresias para movimentos políticos agnósticos. 
Isso vai de encontro às mudanças que as relações de poder e o próprio poder sofreram. De início, deve-se 
compreender que o Estado Moderno, durante muito tempo, "não foi além de uma autoridade entre outras, 
nem sempre a mais fraca. A Igreja dominava os reis e os príncipes feudais eram suficientemente inteligentes 
para lhe fazer qualquer resistência. Somente pouco a pouco, ao preço de um esforço perseverante que a 
força política lhe é retirada" 3. Para em seguida compreender que "se o século XVIII é o século no qual 
se manifestam pela primeira vez tendências anarquistas ou anarquizantes do tipo moderno, é porque se 
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desfizeram ou pelo menos se relaxaram os laços místicos, é porque o corpo social inteiro foi objeto de um 
vasto processo de dessacralização" 4. 

Isso não quer dizer que há uma ruptura clara e precisa entre os dois campos, entre teoria e prática. 
Eles se misturaram e continuam se misturando se considerarmos, de início, que há uma grande dose de 
misticismo dentro da própria idéia de revolução. Mesmo porque, a noção de um estado igualitário remonta 
aos próprios gregos: "tanto na literatura grega como na latina, o Estado Natural é representado como tendo 
existido na Terra algures numa já há muito perdida Idade de Ouro ou "Reino de Saturno"5. Logo, há uma 
grande dificuldade em fazer uma separação clara entre o misticismo anarquista que imperou até o século 
XVII nos movimentos heréticos e o anarquismo agnóstico que tem seu início no século XVIII. 

Por outro lado, esta separação é clara e precisa para os anarquistas do século XIX, apesar da reverência 
prestada aos movimentos anteriores, pois, a História os havia suplantado, e esta caminhava em direção à 
liberdade e para o fim da opressão: "la interpretación científica evolucionista de la naturaleza corroboraba 
al optimismo ácrata. Si el hombre había surgido de la vida primitiva por su habilidad para sobrevivir, no 
había limites de perfeccionamiento humano al cual no se pudiese llegar."6. 

No entanto, isto não quer dizer que a "impureza", que resulta do contato entre o misticismo herético 
e os movimentos agnósticos anarquistas, deva ser extirpada, ou seja, um resíduo incômodo que teima 
em restar anexado nas teorias ácratas. Também não deve ser visto como prova de uma permanência, a da 
mentalidade mítica. Podemos dizer que esta impureza é muito mais um recurso do que uma mancha, isto é, 
busca-se no passado uma legitimidade para o presente. Assim, os movimentos anarquistas não são frutos da 
vontade de alguns, pois, "A História ignora os começos absolutos. Os pensadores anarquistas se preveniram 
de usar esta liberdade - de outra parte, os socialistas também. No seu desejo de dar à sua doutrina ares de 
nobreza, eles escavaram todo o passado e pretenderam reconhecer seus antepassados desde a antiguidade 
clássica sob a luminosidade de nomes prestigiosos"7, ou ainda: "ao mesmo tempo que proclamam seu 
urgente desejo de libertar-se da mão inerte da tradição, os anarquistas gostam de acreditar que suas raízes 
estão profundamente entranhadas no passado"8. 

Assim sendo, a remissão aos movimentos anteriores ou até mesmo à pensadores da antiguidade foi 
um recurso para legimitimar o movimento e assim também se passa para outros momentos, sendo o Século 
XVIII prodigioso neste aspecto. E é aqui que muito historiadores se enganam, tomam o recurso como causa. 
Fazer remissão aos antigos não quer dizer simplesmente ser herdeiro: quais seriam as raízes exatas de um 
movimento como o anarquismo? Elas estariam um pouco além e aquém da filosofia política, nos dando o 
quadro teórico, e nos movimentos de rebeldia inocentes, inacabados e cegos como aqueles descritos por 
Hobsbawm9. Ele é fruto de leituras às avessas ou do pensamento nômade, de um lado, e de práticas rebeldes 
também nômades que chegam a conhecer uma quase sistematização na segunda metade do século XIX 
e início do XX, com os pensadores anarquistas que, no entanto, se recusavam a fazer uma teoria de tais 
práticas, ganhando novamente uma dispersão a partir dos anos trinta do século passado. 

Pode-se perceber isso nos primeiros escritos considerados anarquistas. Os monges Dom Deschamps, 
Mably e o Padre Meslier. Ora, é sabido que após o Concílio de Trento, a Igreja procurou dar uma formação 
mais intelectual aos seus membros para fazer face aos avanços do protestantismo, e isso acabou resultanto 
numa produção de textos que afrontavam, muitas vezes, o próprio poder da Igreja. Para além dos movimentos 
protestantes na Inglaterra no século XVII como os Diggers e Levellers, temos alguns pensadores fora dos 
grandes circuitos na França que provavelmente foram influenciados tanto por estes movimentos como pelas 
heresias católicas dos séculos precedentes. 

Se as referências ao cura Meslier se multiplicam em várias obras que tratam das utopias anarquizantes 
do século XVIII, há poucas referências à Dom Deschamps (1716-1774), monge beneditino de Montreuil-
Bellay, pequeno mosteiro próximo à Saumur, esquecido mesmo de ser colocado ao lado de escritores 
cristãos do século XVIII, Meslier, Mably, Raynal, entre outros. O seu prestígio vem sendo redescoberto, 
pois o monge, avesso à notoriedade, manteve contato com os grandes filósofos do período como Rousseau, 
Diderot et D'Alembert10 e seus escritos, de certa maneira, eram originais. 

Por outro lado, o esquecimento se deve a uma grande incompreensão da obra do monge. A sua crítica 
à filosofia das Luzes, o seu ateísmo particular, as suas idéias acerca da sociedade e sua utopia radical 
antecipam, em muitos itens, a filosofia crítica do século XIX, ao ponto de alguns autores virem na sua 
obra uma dialética pré-hegeliana". Porém, a obra do monge vem sendo estudada nos últimos anos com 
maior afinco12, merecendo, inclusive um colóquio exclusivo - Léger-Marie Deschamps, un philosophe 
entre lumières et oubli sob a direção de Éric Puisais - Colloque de Chauvigny, outubro de 1997. Esta 
redescoberta se deve às posições assumidas por Dom Deschamps com relação à sociedade e a sua leitura 
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sobre os males que a atingiam. 
No entanto, não há na sua obra o menor traço do que viria a ser a dialética: "sua filosofia é uma 

metafísica e mesmo uma teologia, as duas coisas sendo quase idênticas para ele: a dialética não é, dentro 
de seu sistema, o que ela se tornará no idealismo alemão, um método, um instrumento de conhecimento e a 
lei fundamental da lógica"13, ela resta, de um modo "incompleto", na sua interpretação da Trindade, sendo 
que as três figuras seriam o relativo, o absoluto positivo e o absoluto negativo, respectivamente, e não 
existindo síntese e sim coexistência entre os três elementos14. Esta formulação serve para rebater o ateísmo 
de vários filósofos que, no entendimento de Dom Deschamps, não compreenderam a noção metafísica da 
Trindade, centrando as suas críticas à idéia de Deus e de religião que são criações humanas, ou ainda, da 
inteligência humana que interpreta ao seu modo esta realidade primeira15, o que lhe causa o afastamento 
de vários pensadores que não compreendem muito bem a sua metafísica e não aceitam as suas críticas aos 
filósofos materialistas16. 

Desse modo, Dom Deschamps permanece um pensador "marginal" no universo das Luzes. Conhecido 
e bem quisto, tendo em vista a correspondência que ele troca com vários pensadores, ele é, no entanto, 
desconsiderado pelos seus escritos, vistos como radicais. Porém, o monge se insere em práticas de leituras e 
de produções de texto que têm o mesmo fundo do cura Meslier. E um tipo de pensamento que não se ancora 
perfeitamente nas produções filosóficas tradicionais, mesmo tendo lido as principais obras, até aquele 
momento, e estar em debate com seus autores17. Ele se situa no cruzamento de práticas sociais de diversas 
origens e se insere numa linhagem de pensadores que poderiam compor uma pré-história do anarquismo 
se esta fosse a intenção destes pensadores18. Ele também se situa numa certa tradição de padres e monges 
incrédulos do século XVIII19 que repensam as práticas religiosas e políticas do seu tempo, não deixando de 
beber na quase inesgotável fonte das heresias e dos movimentos protestantes radicais como os anabatistas 
ou em pensadores como Spinoza. 

A maior parte de seu trabalho permanecerá inédita até 1864 quando Emile Beaussire descobre os 
seus manuscritos na biblioteca de Poitiers. Pode-se, então, constatar a extensão do pensamento de Dom 
Deschamps, pois, até então, conhecia-se somente duas obras publicadas em 1769 e 1770, Lettres sur l 'espirit 
du siècle e La voix de la raison contre le raison du temps, et particulièrement contre celle de l 'auteur du 
Système de la Nature, respectivamente, sendo esta última uma crítica ao barão de Holbachs. 

O monge faz uma distinção clara entre inteligência e entendimento. A primeira produz tudo que é 
mal, inclusive o estado atual da sociedade e também cria uma idéia de Deus à sua imagem e semelhança, 
isto é, um Deus antropomorfo, logo com as qualidades e defeitos humanos. Somente o entendimento pode 
apreender o verdadeiro sentido da existência e da idéia de Deus. Este atributo humano é superior aos 
sentidos e a partir dele será possível uma verdadeira organização social livre de toda miséria e opressão20. 

Assim, Dom Deschamps encontra três tipos de estados sociais: o Estado selvagem; o Estado das leis 
e o Estado dos costumes. No primeiro, a força física se impõe e já existe a ambição de dominar: "é dela 
que vem nosso estado social no qual ela não faz mais do que crescer cada vez mais"21.. E daqui que surge 
o segundo estado: o das leis. A dominação precisa das leis para constranger e se impor aos outros. Assim, 
quem domina lança mão do direito, da religião, da filosofia, isto é, de todos os produtos da inteligência para 
manter o seu papel. Nesse aspecto, Dom Deschamps vê em Maquiavel a essência do Estado Moderno22. 
Ele ainda destaca o papel que a Igreja desempenha nesta situação junto com os exércitos: "A Igreja, pela 
natureza de suas armas feitas para subjugar o coração e o espírito do homem ignorante e escravizado, é a 
primeira milícia do trono; a espada, que somente pode subjugar os corpos, é a segunda. O soldado deve o 
passo ao padre, seu camarada e o príncipe lhe deve a primeira proteção"23. 

Assim, o monge vê por todos os lados a infelicidade a qual o homem se submeteu devido ao Estado 
das leis, e o único caminho para superar esta situação é o Estado dos costumes ou o Estado de igualdade 
moral: 

Pretende-sc o contrário com os nossos moralistas, que este seria um estado no qual os homens arrancariam os 
objetos de seus apetites e se matariam por eles; mas não existiria sombra de dúvida, pois este estado não seria 
nem o estado selvagem nem nosso estado de leis, os dois únicos que se pode matar, mas o estado de igualdade 
moral para o qual todos nós tendemos, no qual, os homens, totalmente plenos desse espirito de desapego que foi 
ate certo ponto aquele dos primeiros cristãos e fundadores das ordens, não teriam nada próprio e no qual tudo 
seria comum entre eles.24 

É neste Estado que o homem pode almejar a felicidade, porém, como ele próprio diz, é uma sociedade 
monacal, sendo este o ideal que inspirou Dom Deschamps. A sua vivência na pequena comunidade beneditina 
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de Montreuil-Bellay lhe aportou a experiência de tudo repartir sem a posse pessoal dos objetos colocados à 
sua disposição, assim, o monge sonha com uma sociedade à imagem e semelhança de um mosteiro, talvez 
inspirado também pelas experiências das reduções jesuíticas na América do Sul. 

O mais interessante em seus escritos é a ausência total de governo e de leis já que no Estado de 
costumes é completamente desnecessária a supremacia de uns sobre os outros: "A igualdade moral, uma 
vez estabelecida entre os homens, é de toda evidência que nela não existiriam mais ambiciosos, todos se 
achariam igualmente bem e nós não estaríamos dentro da triste situação na qual nunca estamos satisfeitos 
com o nosso destino que, momentaneamente e sempre, pela comparação com tal ou qual destino, nos parece 
mais infeliz do que outros"25. 

Dom Deschamps vai além do comunismo primitivo entre os cristãos. Ele prevê uma sociedade 
organizada e vivendo de acordo com as normas das primeiras congregações, mas num estado de igualdade 
absoluta, na qual não existiria qualquer hierarquia, pois, através do entendimento, os homens saberiam o que 
fazer cotidianamente. A sua utopia é mais radical do que a do cura Meslier que acredita numa subordinação 
do tipo patriarcal. O monge, nem isso, já que o ser humano teria consciência do seu papel social, tendo em 
vista que o Estado das leis foi superado, não existindo mais a necessidade de possuir bem pessoais, nem de 
disputar o necessário para viver. 

Como, para ele, a propriedade é a conseqüência da ambição de dominar: 

A ambição de dominar se estenderia no princípio somente sobre os corpos, mas para melhor completar este 
único objeto que ela tem, ela se estende também para os espíritos por meio das religiões e das leis; nada mais 
falta para escravizar e para a infelicidade dos homens. Eles não estão mais limitados pelos dois únicos objetos 
primitivos de divisão e guerra (os bens da terra e as mulheres), eles produzem um terceiro objeto em matéria 
de religião e costumes. E quais males, tanto secretos quanto públicos, este terceiro objeto não teria engendrado 
e não engendraria todos os dias? E contra ele que nossa filosofia grita hoje em dia; mas, ela não quer ver que 
ele é efeito necessário de uma causa que ela deixa subsistir, da nossa ignorância que seria invencível no estado 
selvagem e no estado de leis sob os quais esta ignorância nos mantém escravizados.26 

No Estado da igualdade moral, esta ambição não existira, como vimos acima. 
Cabe ressaltar também que para Dom Deschamps as mulheres também são pontos de disputas entre os 

homens: "O seu e o meu em vista dos bens da terra e das mulheres, existe somente pela loucura dos nossos 
costumes, que engendra todo o mal que aqui reina"27.. Sendo que no Estado dos costumes "as mulheres, 
para dizer mais uma vez, aqui seriam para os homens o que os homens seriam para as mulheres: um bem 
comum, sem que isso pudesse resultar no menor inconveniente, na menor desunião"28. 

Como vimos, para se chegar a tal estado, os homens terão o entendimento como meio de compreender 
a vida em sociedade e superar o Estado das leis. Porém, de onde viria este entendimento? 

Quando falamos que Deus é o nosso tudo, nos o consideramos em relação a nós; mas isto não é mais quando nos 
falamos que Ele é todo, pois nós somos dentre Dele e só podemos considerá-Lo. Que se aplique estas maneiras 
de falar, após o grito da verdade que se faz sempre escutar mais ou menos, à minha definição de existência e que 
não se perca de vista que eu provo a existência de tudo pela aquele de todo e vice-versa. 
Tudo tem a razão de sua existência dentro do todo, que tem a sua igualmente dentre dele próprio, ao mesmo 
tempo em que ele tem dentro de si suas partes: resulta disso que tudo é relativo ao todo\ e se há esta relação, a 
única que se pode ter, é porque se afirma o todo o negando, como eu estabeleci.29 

Cada um é uma parte de tudo, mas tudo não é o todo, no entanto, o todo é a origem de tudo.. Portanto, 
nos cabe uma parcela desse entendimento de tudo e do todo. Com esta compreensão, pode-se passar do 
Estado das leis para o Estado da igualdade moral, pois o homem verá a verdade: "O estado de costumes (...) 
se tornou possível pelo estado de leis que, forçando os homens a meditar sobre a essência do universo e seus 
próprios males, permitiu-lhes descobrir a verdade"30. Assim, esse entendimento está acima da capacidade 
de intelecção, pois permitiria ao homem se encontrar no Todo. 

Ora, esta idéia de todo não deixa de se aproximar da noção de vontade geral de Rousseau. Talvez 
influenciado por este ou não, pois não haveria uma resposta conclusiva acerca do caso, Dom Deschamps 
crê que o desvelamento do Verdadeiro Sistema, como ele chama a sua teoria, libertará o homem de toda 
opressão e infelicidade, levando a um estado no qual não existiriam leis, propriedades e hierarquias. 

Se suas obras não foram lidas diretamente pelos revolucionários de 89 ou, até mesmo, pelos anarquistas 
da segunda metade do século XVIII, isso não quer dizer que eles desconhecessem esse tipo de pensamento 
que, por sua vez, sofreu a influência de várias práticas discursivas que vinham em direção de uma sociedade 
sem Estado. Desse modo, o monge também se encontra no cruzamento de várias práticas, aproximando-se 
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do cura Meslier, principalmente no sonho de uma sociedade comunitária dentro de suas compreensões acerca 
do cristianismo primitivo e de sua igualdade31. Essas idéias freqüentaram as penas de vários escritores do 
século XVIII, assim: "De início, acha-se aqui elementos relevantes do cristianismo e que vão da renúncia 
a todo poder temporal tal como aparece no Novo Testamento, passando pelos modelos beneditinos, até ao 
princípio da "igualdade dos crentes diante Deus", em nome do qual os camponeses alemães se revoltaram 
em 1525"32. 

Assim, esta proximidade entre o monge e o cura não é a única, mas, a princípio, "é o que eles têm em 
comum, é certo ideal de vida monástica"33. Nesse sentido, o ideal igualitário é um ideal de vida ascética que, 
de uma forma ou de outra, foi também de muitos movimentos heréticos medievais, de seitas protestantes 
como os anabatistas, quackers e de muitos revolucionários de 89 como Babeuf. Ele irá freqüentar o 
imaginário dos anarquistas durante a segunda metade do século XIX e início do século XX, mesmo não 
sendo como alguns ainda pensam o aniquilamento das diferenças pessoais, ao contrário, para os anarquistas 
é através dela que se poderá manifestar as diferenças individuais34. 

Em muitos desses movimentos vamos encontrar o desejo de reorganizar a sociedade em pequenas 
comunidades rurais tendo um modo de vida mais simples: "Era, segundo todas as aparências, escreveu o 
cura Meslier, a esta forma de vida, como a melhor e a mais conveniente aos homens, que a religião cristã 
queria no seu começo levar seus fiéis. E o que somente nos parece que ela os obrigava a se olharem como 
irmãos e como iguais entre eles (...) Os monges, como os mais sábios e mais prudentes sobre isso que os 
outros, têm sempre tido cuidado de conservar seus bens em comum e de usufruí-los em comum"35. 

Muitas dessas idéias acerca da simplicidade de viver, usufruto comum de tudo, dos bens, uniões 
fraternas entre os sexos, serão encontradas entre os escritores anarquistas, mas não no sentido de que 
este tipo de pensamento tivesse um caminho único a trilhar. Como vimos é um pensamento nômade. Ele 
está à deriva. Ele não acumula, não dá conta de seus ganhos. Ele é transitório e astucioso, enfim, ele é 
uma tática e esta "não dispõe de base onde capitalizar os seus ganhos, preparar a sua expansão e adquirir 
uma independência em relação às circunstâncias [...], devido ao seu não-lugar, a tática depende do tempo, 
permanecendo vigilante para agarrar rapidamente as possibilidades de ganho. O que ela ganha, não guarda. 
É-lhe necessário jogar constantemente com os acontecimentos para torná-los 'ocasiões'. Sem cessar o fraco 
deve tirar partido das forças que lhe são estrangeiras."36 
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