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PAULO COELHO s-a născut la Rio de Janeiro în 1947. Este
unul dintre cei mai de succes romancieri ai lumii, cărţile sale
traduse în 80 de limbi şi editate în peste 200 de ţări atingând,
până în prezent, vânzări de peste 150 de milioane de exem-
plare în întreaga lume, iar în România, de peste un milion de
exem plare. Înainte să devină un adevărat fenomen literar, a
fost un hippie rebel, apoi autor dra matic, director de teatru,
jur nalist, poet. În 1986 face pelerinajul la Santiago de Com -
postela, eveniment care i-a marcat viaţa şi cariera. Deşi pro-
fund ataşat de Brazilia natală, romanele lui dezvoltă drame
universale, ceea ce explică pri mi rea entuziastă de care se bu-
cură pe toate meridianele. Paulo Coelho este scriitorul cu cea
mai mare comunitate online, având peste 23 de milioane de
fani pe reţelele de socializare. În 2009, a intrat în Guinness
Book drept autorul celei mai traduse cărţi (romanul Alchimis-
tul). Este consilier special UNESCO în cadrul programului
„Conver genţe spirituale şi dialoguri inter cul tu rale“, membru
al co mitetului director al Fun daţiei Shimon Peres, al Schwab
Foundation for Social Entre preneurship, al Lord Menuhin
Foundation. 
I s-au decernat numeroase premii (printre care premiul ger -
man Bambi 2001, acordat personalităţii culturale a anului,
premiul italian Fregene pentru literatură) şi impor tante dis -
tincţii (Cava ler al Legiunii de Onoare, Franţa, 1999; Coman-
dor al Ordinului Rio Branco, Brazilia, 1998 etc.). Este membru
al Academiei Bra ziliene de Litere din 28 octombrie 2002.
A fondat Institutul Paulo Coelho, care acordă ajutoare în -
deo sebi copiilor şi bătrânilor din păturile defavorizate ale
socie tăţii braziliene. 
Este colaborator permanent al unor reputate publicaţii, prin -
tre care Corriere della Sera (Italia) şi El Semanal (Spania).

Opere principale: Jurnalul unui Mag (1987); Alchi mis tul (1988);
Brida (1990); Walkiriile (1992); La râul Piedra am ºezut ºi-am
plâns (1994); Al cincilea munte (1996); Manualul rãzboi nicului
lu minii (1997); Veronika se hotã rãºte sã moarã (1998); Diavolul
ºi domniºoara Prym (2000); Unspre  zece minute (2003); Zahir
(2005); Vrãjitoa rea din Portobello (2006); Ca un râu care curge
(2006); Învingãtorul este întotdeauna singur (2008); Aleph (2010),
Manuscrisul găsit la Accra (2012). Nume roase drama tizãri,
CD-uri ºi jocuri elec tronice dupã cãr þile sale.
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GÂNDURI LA CEA DE-A 25-A
ANIVERSARE A ALCHIMISTULUI

Acum 25 de ani, când a fost publicat pentru
prima dată în Brazilia, ţara mea natală, nimeni nu
i-a dat vreo importanţă Alchimistului. Un librar
din nord-estul țării mi-a spus că în prima săptămână
de la lansare a fost cumpărat un singur exemplar.
Au mai trecut apoi şase luni până să vândă al doilea
exemplar, iar cumpărătorul era acelaşi! Și cine știe
cât timp a mai trecut până să vândă a treia carte!

Până la sfârșitul anului, tuturor le era limpede
că Alchimistul nu merge. Editorul meu a hotărât
să scape de mine şi a reziliat contractul. S-a spălat
pe mâini şi mi-a pus practic cartea în braţe. Aveam
41 de ani și eram disperat.

Dar niciodată nu mi-am pierdut credința în car-
tea pe care am scris-o şi nici nu mi-am abandonat 
viziunea. De ce? Pentru că toată fiinţa mea, inima
şi sufletul, era în paginile acelea, iar eu trăiam acea
metaforă. Un om porneşte la drum, având în minte
un loc plin de frumuseţe şi magie, în căutarea unei
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comori necunoscute. La sfârșitul călătoriei sale, își
dă seama că în tot acest timp comoara a fost cu el. Eu
mi-am urmat Legenda Personală, și comoara mea a
fost darul de a scrie. Și am vrut să împart aceas tă co-
moară cu toată lumea.

Așa cum am scris în Alchimistul, atunci când
îţi doreşti ceva, întregul univers conspiră pentru a-ţi
îndeplini dorinţa. Am început să bat la ușile altor
edituri. Una dintre ele s-a deschis, iar editorul a cre-
zut în mine și în cartea mea și a fost de acord să îi
dea Alchimistului a doua șansă. Încetul cu încetul,
cartea a început să se vândă – 3 000, apoi 6 000, apoi
10 000 de exemplare într-un an.

Opt luni mai târziu, un american care călătorea
în Brazilia a intrat într-o librărie şi a cumpărat car-
tea. Voia s-o traducă și să mă ajute să găsesc un editor
în Statele Unite. HarperCollins a fost de acord să pre-
zinte Alchimistul cititorilor americani, publicându-l
cu mare vâlvă: reclamă în New York Times și alte
publicaţii influente, interviuri la radio și televiziune.
Dar chiar şi aşa cartea a avut nevoie de timp, la fel ca
în Brazilia, ca să se vândă şi să ajungă la publicul ei
din Statele Unite. Însă într-o zi Bill Clinton a fost fo-
tografiat ieşind din Casa Albă cu un exemplar în
mână. Apoi, Madonna mi-a lăudat cartea în revista
Vanity Fair, și dintr-odată fel de fel de oameni, de la
Rush Limbaugh și Will Smith la studenţi şi mame
casnice, au început să-i acorde atenţie.

Alchimistul a devenit un fenomen spontan și or-
ganic. Cartea a ajuns în topul de vânzări al publica-
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ţiei New York Times, un reper important pentru
orice autor, și a rămas acolo timp de 267 de săptă-
mâni. Alchimistul a fost tradus în 80 de limbi, de-
venind cea mai tradusă carte a unui autor în viaţă,
și este considerat una dintre cele mai bune zece cărți
ale secolului XX.

Oamenii mă tot întreabă dacă am știut că Alchi-
mistul va avea un asemenea succes. Răspunsul este
nu. Habar n-aveam. De unde să fi ştiut? Când m-am
hotărât să scriu Alchimistul, nu ştiam decât că
vreau să scriu despre sufletul meu. Am vrut să scriu
despre încercarea mea de a-mi găsi comoara. Am vrut
să urmez semnele, pentru că ştiam chiar şi atunci că
semnele sunt limba lui Dumnezeu.

Deși împlineşte 25 de ani, Alchimistul nu face
parte din trecut. Este o carte vie. La fel ca inima şi su-
fletul meu, trăieşte, pentru că inima și sufletul meu
sunt în ea. Iar inima și sufletul meu sunt inima și su-
fletul vostru. Eu sunt Santiago, păstorul care-şi caută
comoara, la fel cum şi voi sunteţi Santiago, căutân -
du-vă comoara. Povestea unuia este povestea tuturor,
și căutările unui om sunt căutările întregii omeniri.
Acesta este, cred eu, motivul pentru care, după atâţia
ani, Alchimistul vorbeşte pe limba atâtor oameni, din
culturi diferite şi din toate colţurile lumii.

Recitesc cu sfinţenie Alchimistul și de fiecare
dată retrăiesc senzaţiile pe care le-am simţit când
l-am scris. Am să vă spun ce simt. Fericire, pentru
că mă regăsesc întru totul acolo, aşa cum vă regăsesc
şi pe voi toți în același timp. Fericire şi pentru că ştiu
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că nu sunt niciodată singur. Oriunde mă duc, oame-
nii mă înțeleg. Îmi înțeleg sufletul. Iar acest lucru
îmi dă speranță. Când citesc despre conflictele lumii
în care trăim – conflicte politice, conflicte economice,
conflicte culturale – îmi amintesc că stă în puterea
noastră să construim punţi. Chiar dacă aproapele
meu nu-mi înțelege religia sau opţiunile politice, el
îmi poate înțelege povestea. Iar dacă îmi poate înțe -
lege povestea, atunci distanţa dintre noi nu poate fi
niciodată prea mare. Stă în puterea mea să constru-
iesc o punte. Există întotdeauna o șansă de reconci-
liere, o șansă ca într-o bună zi să stăm amândoi la
aceeaşi masă și să punem capăt şirului de conflicte.
Și în acea zi el îmi va spune povestea lui, iar eu i-o
voi spune pe a mea.

PAULO COELHO



PRE FA ÞÃ 

Este im por tant sã spu nem câ te va lu cruri
de spre fap tul cã Al chi mis tul este o car te sim bo -
li cã, di fe ri tã de Jur na lul unui Mag, care n-a fost
o lu cra re de fic þiu ne.

Un spre ze ce ani de via þã am de di cat Al chi -
miei. Sim pla idee de a trans for ma me ta le le în
aur sau de a des co peri Eli xi rul ti ne re þii fãrã bã -
trâ ne þe era prea fasci nan tã ca sã trea cã ne ob ser -
va tã de ori ce no vi ce în ale ma giei. Mãr tu ri sesc
cã Eli xi rul tine re þii fãrã bã trâneþe mã se du cea
cel mai tare: îna in te de a înþe le ge ºi simþi pre -
zen þa lui Dum ne zeu, ideea cã to tul se va sfârºi
în tr-o bunã zi mã adu cea la dis pe ra re. Ast fel,
aflând de spre po si bi li ta tea de a ob þi ne un li  chid
în sta re sã-mi pre lun geas cã pen tru mulþi ani
exis ten þa, am ho tãrât sã mã de dic trup ºi su flet
fa bri cã rii lui.

Era o pe rioa dã de mari trans for mãri so cia -
le – în ce pu tul ani lor ’70 – ºi încã nu exis tau
publica þii se rioa se cu pri vi re la Al chi mie. Am
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început, la fel ca unul din tre per so na je le cãr þii,
sã chel tui pu þi nii bani pe care îi aveam pe cum -
pã ra rea unor cãrþi din strãi nã ta te, ºi-mi de di -
cam mul te ore din zi stu diu lui sim bo lo giei lor
com pli ca te. Am cãu tat douã–trei per soa ne se -
rioa se din Rio de Ja nei ro care se dedi ca se rã în
mod se rios Ma rii Ope re, dar aces tea au re fu zat
sã mã pri meas cã. I-am cu nos cut ºi pe al þii care
îºi spu neau al chi miºti, îºi aveau la bo ra to rul pro -
priu ºi promiteau sã mã în ve þe tai ne le Ar tei în
schim bul unei adevãrate averi; azi în þe leg cã
aceº tia nu ºtiau ni mic din ceea ce pre tin deau sã
mã în ve þe.

Dar cu toa tã stã ruin þa mea, re zul ta te le au
fost zero ab so lut. Nu se în tâm pla ni mic din ceea
ce ma nualele de Al chi mie afir mau în lim ba jul
lor com pli cat. Era un ºir ne sfâr ºit de sim bo luri,
de dra goni, de lei, sori, luni ºi ar gint-viu, iar eu
aveam me reu im pre sia cã mer geam pe un drum
gre ºit, pen tru cã lim ba jul sim bo lic per mi te o
can ti ta te uria ºã de erori. În 1973, dis pe rat de ab -
sen þa ori cã rui pro gres, am co mis un act de o
ires pon sa bi li ta te su pre mã. În acel timp eram
anga jat la Se cre ta ria tul pen tru Edu ca þie din
Mato Grosso, pen tru a þine cur suri de tea tru în
acel stat, aºa cã am ho tã rât sã-mi folo sesc stu -
den þii la niº te ate lie re de tea tru care aveau ca
temã Ta bla de Sma rald. Aceas ta, îm pre u nã cu
une le in cur siuni ale mele în zo ne le mo cir loa se
ale ma giei, au fã cut ca în anul ur mã tor sã pot
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simþi pe pro pria pie le ade vã rul pro ver bu lui:
„Dupã fap tã, ºi rãs pla tã“. To tul în ju rul meu s-a
prã bu ºit com plet.

Mi-am pe tre cut ur mã to rii ºase ani din via þã
într-o ati tu di ne des tul de scep ti cã în ceea ce pri -
veº te tot ce era le gat de mis ti cã. În acest exil spi -
ri tu al am în vãþat mul te lu cruri im por tan te: cã
ac cep tãm un ade vãr nu mai dupã ce l-am ne gat
din tot su fle tul, cã nu trebuie sã fu gim de pro -
priul nos tru des tin ºi cã mâna lui Dum ne zeu
este in fi nit de ge ne roa sã, în po fi da se ve ri tã þii ei.

În 1981, am fã cut cu noº tin þã cu RAM, or ga -
ni zaþia ocul tã unde mi-am gã sit ºi un Maes tru,
care avea sã mã re a du cã pe dru mul ce-mi era
scris. ªi în timp ce el mã pre gã tea în în vã þã tu ra
mea, m-am apu cat din nou sã stu diez Al chi mia
pe cont pro priu. În tr-o noap te, când stã team de
vor bã dupã o epui zan tã se siune de te le pa tie,
am în tre bat de ce lim ba jul al chi miº tilor era atât
de vag ºi de com pli cat.

— Sunt trei ti puri de al chi miºti, spu se Maes -
trul meu. Ace ia care sunt im pre ciºi pen tru cã nu
ºtiu ce vor besc; ace ia care sunt im pre ciºi pen tru
cã ºtiu ce vor besc, dar ºtiu ºi cã lim ba jul Al chi -
miei este un lim baj adre sat ini mii ºi nu ra þiu nii.

— ªi al trei lea tip? am în tre bat.
— Ace ia care nu au au zit nici o da tã vor bin -

du-se de spre Al chi mie, dar care au re u ºit, prin
ex pe rienþa lor, sã des co pe re Pia tra Fi lo zo fa lã.
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