As cinco versões do Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas – SPEE

Com a análise das várias fontes primárias que recentemente vieram a público,
podemos reconstruir um pouco mais da trajetória desde a criação da
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com um foco nas várias versões
existentes nos extratos do Regulamento da SPEE.
Em 2004, o manuscrito - Figura 1 - veio a público através do Conselho Espírita
Internacional (CEI) no 4º Congresso Espírita Mundial, realizado na França no
período de 2 a 5 de outubro, em Paris - nas comemorações do bicentenário do
nascimento de Allan Kardec – onde foram apresentados alguns documentos
inéditos e pessoais do codificador da Doutrina Espírita.
Estes documentos faziam parte do acervo do pesquisador e escritor Dr. Silvino
Canuto de Abreu.
A carta manuscrita por Allan Kardec dirigida ao senhor Prefeito de Polícia:

«Ao Sr. Prefeito de Polícia da cidade de Paris.
Sr. Prefeito:
Os membros fundadores do Círculo Parisiense de Estudos Espíritas, que
solicitaram junto a vós a autorização necessária para constituir-se em
Sociedade, temos a honra de pedir-vos que consintais permitir-nos
reuniões preparatórias, enquanto esperamos a autorização regular.
Com o mais profundo respeito, Sr. Prefeito, tenho a honra de ser vosso
muito humilde e muito obediente servidor,
H. L. D. Rivail, dito Allan Kardec. Rua dos Mártires nº 8.»

Figura 1

Por esta fonte primária, podemos constatar a existência do Círculo Parisiense
de Estudos Espírita que se reunia na Rue de Martyrs , 8. A carta sugere que a
referida entidade já existia através de seus membros fundadores, e nela é
solicitada autorização para que se realizassem reuniões preparatórias antes da
autorização regular do referido Círculo para se constituir como Sociedade.

Segundo WANTUIL, Zêus; THIESEN, Francisco - Allan Kardec: o educador e
codificador - os participantes já se reuniam todas as terças-feiras à rue de
Martyrs no. 8 – no segundo andar, ao fundo do pátio, residência particular do

professor Rivail, em Paris. As reuniões ocorriam desde aproximadamente seis
meses antes da fundação da Société Parisienne des Études Spirites:
“Havia seis meses que reuniões de estudo se faziam na casa de Kardec,
então sita na rua dos Mártires no. 8, nos fundos do pátio (au fond de 1a
cour). "Eram saraus íntimos de oito a dez pessoas", iguais a muitos
outros que então já se realizavam em Paris.”

Em Obras Póstumas, encontramos no artigo denominado “1º de abril de 1858 Fundação da Sociedade Espírita de Paris”:
“Mas, então, fazia-se necessária uma autorização legal, a fim de se
evitar que a autoridade nos fosse perturbar. O Sr. Dufaux, que se dava
pessoalmente com o Prefeito de Polícia, encarregou-se de tratar do
caso. A autorização também dependia do Ministro do Interior. Coube
então ao general X..., que era, sem que ninguém o soubesse, simpático
às nossas idéias, embora sem as conhecer inteiramente, obter a
autorização. Esta, graças à sua influência, pôde ser concedida em
quinze dias, quando, de ordinário, leva três meses para ser dada.
A Sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída e
passamos a reunir-nos todas as terças-feiras no compartimento que ela
alugara, no Palais Royal, galeria de Valois. Aí esteve um ano, de 1º de
abril de 1858 a 1º de abril de 1859. Não tendo permanecido lá por mais
tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras num dos salões do
restaurante Douix, no mesmo Palais Royal, galeria Montpensier, de 1º
de abril de 1859 a 1º de abril de 1860, época em que se instalou num
local seu, à rua e passagem Sant’Ana, 59.”

Na Revista Espírita de maio de 1858 (Figura 2) – página 148 do original em
francês – Kardec informa que a fundação da Société Parisienne des Études
Spirites ocorreu em 10 de abril daquele ano, autorizada por portaria do senhor
Prefeito de Polícia, conforme o aviso de S. Exa. Sr. Ministro do Interior e da
Segurança Geral, em data de 13 de abril de 1858. Kardec anuncia que a
Sociedade era composta exclusivamente de pessoas sérias, isentas de
prevenções e animadas do sincero desejo de serem esclarecidas, e que
contou, desde o início, entre seus associados, com homens eminentes por seu
saber e posição social.

Figura 2

Vale lembrar aqui a figura do general Charles Marie Esprit Espinasse - o
general X - que tanto ajudou neste processo de regularização da Sociedade.
Para mais informações vide:
http://www.oconsolador.com.br/ano2/62/especial.html?fbclid=IwAR1bjdMipb1u
wBhXHZuuwW9ZbW_Xf9_-E7omH-hjHeDS1iGJwCDkC1JeEN4.

Constatamos que algumas edições mais antigas da Revue Spirite, de outubro
de 1858 – o que não ocorreu em reimpressões posteriores - apresentavam no
final da página 292 (Figura 3), o seguinte texto:
“Société Parisienne des Etudes Spirites. La Société ayant apporté
quelques modifications à son règlement, nous le donnons, à la suite de
ce Numéro, dans sa teneur actuelle. Nous supprimerons ainsi,
dorénavant, l'exemplaire annexé au Numéro du mois de mai, et que ceux
de nos lecteurs qui l'ont reçu voudront bien considérer comme non
avenu.”
Em tradução livre:
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Após a Sociedade ter
efetuado algumas modificações em seus regulamentos, apresentamos,
em continuação a este número, em seu conteúdo atual. Assim,
excluiremos, a partir de agora, a cópia (dos regulamentos) anexa à
edição de maio e que os leitores, os quais receberam, os considerarão
como nulos.”

Figura 3

Concluímos que o primeiro Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas foi distribuído aos leitores junto com a edição de maio de 1858 da
Revue Spirite. Até o momento, não localizamos esta primeira versão do
regulamento da Sociedade.

Em uma pesquisa colaborativa feita com Charles Kempf, presidente da
Fédération Spirite Française - Federação Espírita Francesa – publicada em
27/04/2020 https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/133708258243066 –foi
apresentada o novo e inédito Regulamento em sua segunda versão (Figura 4 e
Figura 5) da SPEE, com sede na 35, rue de Valois (Palais-Royal), válido a
partir de outubro de 1858, e que revogou o anterior. O referido Regulamento
circulou encartado na primeira impressão da Revista Espírita de outubro de
1858, inserido às páginas 293 e 294 – que constam na capa o endereço rue de
Martyrs, 8, impressa por Imprimerie de H. Carion, rue Bonaparte 64.

Figura 4

Figura 5

Charles Kempf efetuou a seguinte tradução. (Figura 6 e Figura 7)

Figura 6

Figura 7

Na Revista Espírita de janeiro de 1859, encontramos o seguinte AVISO:
“Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas – As sessões que se
realizavam às terças-feiras ocorrem agora às sextas-feiras, na nova
sede da Sociedade, na Galeria Montpensier, 12, no Palais-Royal, às oito
horas da noite. Os estranhos somente serão admitidos nas segundas,
quartas e sextas feiras, mediante cartas pessoais de apresentação.
Favor dirigir-se, a tudo quanto diz respeito à Sociedade, ao Sr. Allan
Kardec, Rua dos Mártires, 8, ou ao Sr. Le Doyen, livreiro, Galeria
d'Orléans, no Palais-Royal.”

Conforme a Revista Espírita de julho de 1859, verificamos o lançamento do
livro Qu’est-ce que le Spiritisme – O que é o Espiritismo. Segundo Kardec, o
livro é a introdução ao conhecimento do mundo invisível, pelas manifestações
dos espíritos, contendo o resumo dos princípios da Doutrina Espírita e
respostas às principais objeções que podem ser apresentadas. Nas folhas 95 e
96 desta obra (Figura 8 e Figura 9) encontramos um extrato do Regulamento
da SPEE. Tendo ocorrido o mesmo para a 2ª edição desta obra datada de
1860, como pode ser verificado às páginas 95 e 96 desta edição original em
francês. Chamamos estas modificações do Regulamento da SPEE de uma
terceira versão.

Figura 8

Figura 9

A tradução deste extrato foi feita por Charles Kempf (Figura 10 e Figura 11).

Figura 10

Figura 11

Podemos constatar algumas pequenas alterações no extrato do Regulamento
da Sociedade Parisiense, que foi encartado nas 1ª edição e 2ª edição da obra
O Que é o Espiritismo, com relação ao texto constante da Revista Espírita de
outubro de 1858, mais especificamente nos artigos 1º, 8º, 9º, 11º, 15º e 20º.
Como já dissemos, ainda não localizamos a primeira versão do Regulamento.
A segunda versão vigorou a partir de outubro de 1858.

Conforme nosso post datado de 26/04/2020 https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/133303584950200 apresentamos o inédito manuscrito com a caligrafia de Allan Kardec, de 11 de
abril de 1860 – Figura 12 e Figura 13 - com uma solicitação ao Prefeito da
Polícia comunicando a alteração do endereço, a partir de 20 de abril daquele
ano, da SPEE da rue de Martyrs, 8, para o endereço rue Sainte Anne, 59 – rue
et passage Sainte Anne.
Como o novo local ainda não estava disponível para o devido uso, é
comunicado ao senhor Prefeito da Polícia que iria se realizar uma reunião
privada no dia 13 de abril no endereço da rue de Provence , 34.

Figura 12
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Através de outro manuscrito inédito, que consta da Lista de Ouvintes da
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que também constou de nossa
pesquisa de 26/04/2020 – Figura 14 e Figura 15, podemos verificar que o
endereço da rue de Provence , 34, foi residência do senhor P.G. Leymarie segundo pesquisas, também, já realizadas pelo CSI do Espiritismo https://www.allankardec.online/uploads/pdf/16159589565e9cc6d3d7d908.6619
0184.pdf?fbclid=IwAR0I0qbY_kgFQ9HJco4GrhCoGFXO7DCAeH2B_QRUNkAs
pFZCeVjnuOr4y-E.
Neste local se realizou a sessão de 13 de abril de 1860, local até então
desconhecido da historiografia do Espiritismo.

A Revista Espírita de maio de 1860 - nas páginas 130 e 131 do original em
francês - apresenta informações sobre esta sessão particular da Sociedade,
que foi realizada no referido endereço, e que até o presente momento, era
totalmente desconhecido para a comunidade espírita. O relato da sessão de 13
de abril de 1860 consta, entre outras informações:

“Sexta-feira, 13 de abril – Sessão particular Assuntos administrativos –
Nomeação de quatro novos membros, como associados livres.
A Sociedade confirma o título de membro honorário a cinco membros
precedentemente escolhidos.”

Figura 14 e Figura 15

Através do mapa – Figura 16 – podemos verificar a proximidade existente entre
os endereços da rue de Martyrs, 8 – Rue de Provence, 24 e rue Sainte-Anne,
59.

Figura 16

O manuscrito que contém a solicitação ao Prefeito de Polícia datada de 11 de
abril de 1860 informa que foi enviada, em anexo, uma cópia do novo
Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com algumas
modificações visando possibilitar uma maior segurança relativamente aos
participantes da Sociedade.

A primeira edição de O Livro dos Médiuns (Figura 17 – Figura 18 e Figura 19) https://www.facebook.com/allankardec.online/posts/120509706229588 lançada em 15 de janeiro de 1861, consta no Capítulo XXVI, nas páginas 449 a
458 do original em francês, o novo Regulamento da Sociedade em sua quarta
versão, contendo o Capítulo Primeiro, II, III e IV, com 29 artigos, além dos
Artigos Adicionais, de números 30 e 31. Acreditamos que esta nova versão dos

regulamentos já contemplam as modificações que foram comunicadas por
Allan Kardec no manuscrito referido acima, contendo, inclusive, novas regras
para aumentar a segurança com relação aos participantes da Sociedade.

Figura 17 e Figura 18
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Na segunda edição de O Livro dos Médiuns – revista, corrigida e aumentada –
lançada em 1862, apresenta agora no Capítulo XXX, nas páginas 458 a 467, a
quarta versão (Figura 20 – Figura 21 – Figura 22 - Figura 23 – Figura 24 e
Figura 25) do Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.
Pequenas alterações foram efetuadas, com relação à versão anterior, nos
artigos 6, 11, 14 e 15, além da supressão dos artigos adicionais 30 e 31, que
por hora, estamos chamando de quinta versão.
A terceira e a quarta edições de 1862, a sétima edição de 1863 e a décima
primeira edição de 1869, de O Livro dos Médiuns, apresentam no Capítulo
XXX, nas páginas 458 a 467, a mesma versão de 1862 para o Regulamento da
Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas.

Figura 20 e Figura 21

Figura 22 e Figura 23

Figura 24 e Figura 25

Nossas pesquisas localizaram até o momento, a existência de cinco versões,
desde a data da fundação da Société Parisienne des Études Spirites em abril
de 1858 até o desencarne de Allan Kardec, do Regulamento da Sociedade,
sendo que até o presente, ainda, não localizamos a primeira versão.
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