
Logo ao início, na apresentação, The God Delusion (Black Swan) mostra abaixo da usual forma de declarar o 
copyright a seguinte observação: 

 
" Richard Dawkins has asserted his right under the copyright, Designs and Patents Act 1988 to be identified as 

the author of this work. " 
 
O exemplar que adquiri traz somente texto e nenhuma novidade quanto à diagramação. Após a constatação, fui 

até a estante e peguei um tanto aleatoriamente alguns livros. São eles: 
 
Uma Breve História do Tempo – S.W. Hawking – Rocco – Tradução de Maria Helena Torres -1997 
Jesus And The Zealots – S.G.F. Brandon – Charles Scribner`s Sons – Em Inglês – 1967 
O Jesus Histórico – John Dominic Crossan – Imago – Tradução de André Cardoso – 1994 
The Ancient Jewish Mysticism – Joseph Dan – MODBooks/Israel – Em Inglês – 1993 
Do Sentido Trágico da Vida – Miguel de Unamuno – Martins Fontes – Tradução de Eduardo Brandão – 1996 
O Jesus Muçulmano – Tarif Khalidi – Imago –  Tradução de Marcos Santarrita – 2001 
Bible et Histoire – Marie-Françoise Baslez – Fayard – Em Francês – 1998 
Deus, Um Itinerário – Régis Debray – Schwarcz – Tradução Jônatas Batista Neto – 2004 
História das Inquisições – Francisco Bethencourt – Fayard/Schwarcz – 1995-2000 
Le Procès des Templiers – Malcom Berber – Tallandier – Em Francês – 2007 
 
Em nenhum deles encontrei algo parecido com a observação na edição de Black Swan. Todos trazem a breve 

declaração de copyright do estilo, um ou outro reserva os direitos da edição. Deus, Um Delírio, da Schwarcz, está neste 
último caso. O Sr. Dawkins parece realmente preocupado com o seu copyright. Por quê?  

 
Antes de uma analise mais geral, ocupo-me de alguns tópicos específicos. 
 
Edição Black Swan, Capitulo 5, pagina 192: 
 
Após escrever poder a religião por em risco a vida de devotos, assim como a vida de outros, o Sr. Dawkins fala 

de milhares de pessoas torturadas por sua lealdade a uma religião, perseguidas por ' zelotes ' pelo que é, em muitos 
casos, uma quase imperceptível fé alternativa (As palavras são dele). 

 
Você sabe o que são ' zelotes '? Ou, exatamente, o que ou quem foram? Se não sabe, não se preocupe; a imensa 

maioria das pessoas também não sabe. Zelotes são objeto de estudos envolvendo o Judaísmo e só se encaixam no 
período da ocupação romana da Judeia e na eclosão da guerra 66/70, culminada com a destruição do segundo Templo, 
reformado por Herodes, o Grande; o Templo foi o símbolo maior da fé judaica e da Religião/Estado Israel. 

 
A tradutora para o Português deu uma boa ajuda ao Sr. Dawkins ao substituir a palavra zelotes por fanáticos, 

alentando o texto, embora não tenha podido explicar o que ' zelotes ' está fazendo ali. Analise o contexto; a palavra está 
' solta '; parece, o autor de The God Delusion simplesmente precisava, ou se propôs, fazê-la aparecer de algum modo. E 
o fez, parece ainda, de forma absolutamente equivocada. Zelotes não torturavam. E não se há de confundir as coisas; 
zelotes eram judeus-fariseus radicais, mas nem todos os fariseus eram zelotes e, embora saídos de entre os zelotes, nem 
todos os zelotes eram sicários, assassinos frios e impiedosos que desvirtuaram a luta dos judeus que se recusaram a se 
curvar ante o imperador romano, considerado um deus, porque, em sua lógica, tinham apenas um Deus, Iavé.  

 
A partir de Judas, O Galileu, eu escrevi sobre fariseus, zelotes e sicários em ' A Conspiração '. Muito importante: 

O zelotismo não foi uma fé alternativa, assim como não foi quase imperceptível; foi crucial em sua época. Os zelotes 
provocaram duas guerras suicidas que riscaram Israel do mapa e atiraram os judeus ao mundo, deixando-os por séculos 
sem o seu chão. Como bem escreveu a Sra. Ravagnani, o radicalismo os caracterizou e orientou sua ação. A validade 
dos argumentos, o que lhe dá credibilidade, é a relevância e acerto dos seus fundamentos.  

 
Sobre zelotes, este texto se complementa em onairnunesblog.com, posts de 15 e 22 de Maio de 2013, ESTAVA 

ESCRITO (12) e ESTAVA ESCRITO (13); a matéria zelotes se completa em ' A Conspiração ', como lá registrado. Na 
edição final deste texto eles aparecerão por inteiro e em detalhes.  
	  


