RELEMBRANDO KARDEC
Ismael Gobi
O calendário espírita assinala, para o dia 31 de março de 2007,
exatos 138 anos da desencarnação de Hyppolyte Léon Denizard Rivail,
nosso querido Allan Kardec, insigne codificador da doutrina espírita.
Sua passagem desta para a outra vida se deu na manhã de 31 de março
de 1869, entre onze e doze horas, na rua Sainte-Anne, 59, passagem
Sainte-Anne, no momento em que atendia a um caixeiro de livraria.
Vitimado pela ruptura de um aneurisma, teve morte instantânea.
Nas últimas horas de sua existência, ultimava preparativos de
mudança para a Villa Ségur, 39, onde, a partir de 1º de Abril de 1869,
fixaria sua residência e o escritório de redação da "Revue Spirite".
O féretro de Kardec, com mais de mil pessoas, saiu em direção ao
Cemitério Montmartre, no dia 2 de abril, ao meio dia. Seu corpo foi
inumado em uma cova simples.
Discursaram: o vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos
Espíritas, Sr. Levent, o célebre astrônomo Camille Flamarion, que fez
um relato da veneranda existência do codificador, Alexandre Delanne e E.
Muller.
A morte de Kardec foi noticiada pelos jornais de Paris, de diversas
outras cidades francesas e pela imprensa do exterior.
CEMITÉRIO PÈRE LACHAISE
Os amigos e a viúva de Kardec, Srª Amélie Gabrielle Boudet, pouco
tempo depois, resolveram prestar-lhe homenagem encomendando
projeto de um túmulo em forma de dólmen, onde seria colocado seu
busto.
Esse tipo de construção, muito difundido em territórios da Europa e
do Oriente, era comum nas Gálias, onde, segundo informes dos espíritos
superiores, o codificador do espiritismo estivera encarnado séculos antes,
ostentando o nome Allan Kardec, pseudônimo adotado para assinar as
obras que codificou.
Para tanto, foi escolhido o Cemitério Père Lachaise, uma enorme área
verde de Paris com 44 hectares, cinco mil árvores e 50 essências
diferentes, anteriormente um parque de jesuítas em estilo francês, que
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foi transformado em um cemitério-jardim e hoje se inscreve entre as
indicadas atrações turísticas da cidade.
O desenho foi do Sr. Sebille e o peso das pedras totaliza mais de trinta
toneladas. O busto foi executado em bronze pelo escultor francês CharlesRomain Capellaro.
Em 29 de março de 1870, os despojos de Kardec foram exumados e
transferidos para o Père-Lachaise. A inauguração do belo dólmen se deu
às duas horas da tarde do dia 31.
Na comovente solenidade, falaram os eminentes vultos do espiritismo
da França: Levent, Desliens, Leymarie e Guilbert.
A pedra que encima o túmulo, pesando seis toneladas, traz uma
legenda que bem sintetiza os postulados da doutrina espirita: "Nascer,
viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a Lei".
O TÚMULO MAIS VISITADO
Como dissemos, o cemitério Père-Lachaise é referência turística, ao
lado de outros grandes cemitérios de Paris, como Montparnasse e
Montmartre. Todavia, nenhum deles tem a fama do Père Lachaise, onde
estão sepultadas personalidades famosas, expoentes das ciências, filosofia,
religião, política, pintura, escultura, cinema, teatro, literatura, que
desencarnaram em Paris, especialmente no século passado, aquele em que
Kardec viveu.
Os que visitam Paris, a capital mundial do turismo, têm no famoso
cemitério um grande desafio: o de tentar localizar o maior número
possível de notáveis que constam no mapa do cemitério, entre elas as de
Alfred de Musset, Auguste Comte, Camille Pissarro, Edith Piaf, Claude
Bernard, Maria Callas, Oscar Wilde, Théodore Géricault, Frédéric
Chopin, Vivant Denon, Gay Lussac, Samuel Hahnemann, Honoré de
Balzac, Jean-François Champollion, Jim Morrison, Louis Viscont,
Vincenzo Bellini, Luigi Cherubini, Gustave Doré, Molière, La Fontaine,
Marcel Proust, Sarah Bernhardt, Simone Signoret, Georges Bizet,
Amedeo Modigliani, e dezenas e dezenas de outros vultos de destaque.
E um dos túmulos mais visitados é o de Kardec. Ali, quando se
permanece por algum tempo, é possível contatar com pessoas de diversos
países, muitos dos quais fazendo suas preces com a mão postada sobre o
lado esquerdo do busto do codificador, que apresenta, devido a isso, uma
superfície mais polida e brilhante.
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Tanto o dólmen de Kardec, como as sepulturas de outros dois grandes
vultos do espiritismo francês - Gabriel Delanne e Pierre-Gaetan Leymarie
-, no Père Lachaise, estão permanentemente cobertas de flores frescas.
Com relação ao de Kardec assim se expressa Jacques Barozzi, autor do
"Guide des Cimetières Parisiens": "Fondateur de la doctrine du spiritisme
et auteur du Livre des esprits. Sa tombe est la plus visitée et la plus fleurie
du Père-Lachaise".
Fim.
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