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„PAULO COELHO“

PAULO COELHO, scriitor brazilian, s-a nãscut la Rio de
Janeiro în 1947. Înainte de a deveni unul dintre cei mai de
succes romancieri ai lumii ºi un veritabil fenomen al culturii
de masã, a fost un hippy rebel, apoi autor dramatic, director
de teatru, jurnalist, poet. În 1986 face pelerinajul la Santiago
de Compostela, eveniment care i-a marcat viaþa ºi cariera
literarã. Deºi profund ataºat de Brazilia natalã, romanele
lui dezvoltã drame universale, valabile oriunde ºi pentru
oricine, ceea ce explicã primirea entuziastã de care se bucurã
pe toate meridianele. Cãrþile lui Paulo Coelho, traduse în
66 de limbi ºi editate în 150 de þãri, s-au vândut în peste
nouãzeci de milioane de exemplare. Este consilier special
UNESCO în cadrul programului „Convergenþe spirituale
ºi dialoguri interculturale“, membru al comitetului director
al Fundaþiei Shimon Peres, al Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship, al Fundaþiei Lord Menuhin. Distins cu
numeroase premii (printre care premiul german Bambi
2001, acordat personalitãþii culturale a anului, premiul italian
Fregene pentru literaturã) ºi importante distincþii (Cavaler
al Legiunii de Onoare din Franþa, martie 2000; Ordinul Rio
Branco, Brazilia etc.), membru al Academiei Braziliene de
Litere (din 28 octombrie 2002). Fondator al Institutului Paulo
Coelho, care acordã ajutoare îndeosebi copiilor ºi bãtrânilor
din pãturile defavorizate ale societãþii braziliene. Colaborator
permanent al unor reputate ziare, printre care Corriere della
Sera (Italia), El Semanal (Spania), Welt am Sonntag (Germania),
The China Times Daily (Taiwan).
Opere principale: Jurnalul unui mag (1987); Alchimistul (1988);
Walkiriile (1992); La râul Piedra am ºezut ºi-am plâns (1994);
Al cincilea munte (1996); Manualul rãzboinicului luminii (1997);
Veronika se hotãrãºte sã moarã (1998); Diavolul ºi domniºoara
Prym (2000); Unsprezece minute (2003); Zahir (2005); Vrãjitoarea din Portobello (2006). Numeroase dramatizãri, CD-uri
ºi jocuri electronice dupã cãrþile sale. Drepturile de ecranizare pentru Alchimistul au fost achiziþionate de Warner Bros.,
scenariul ºi regia fiindu-i încredinþate actorului Laurence
Fishburne (Matrix).
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PREFAÞÃ

Este important sã spunem câteva lucruri despre

faptul cã Alchimistul este o carte simbolicã, diferitã
de Jurnalul unui magician, care n-a fost o lucrare de
ficþiune.
Unsprezece ani de viaþã am dedicat Alchimiei.
Simpla idee de a transforma metalele în aur sau de
a descoperi Elixirul tinereþii fãrã bãtrâneþe era prea
fascinantã ca sã treacã neobservatã de orice novice
în ale magiei. Mãrturisesc cã Elixirul tinereþii fãrã
bãtrâneþe mã seducea cel mai tare: înainte de a înþelege ºi simþi prezenþa lui Dumnezeu, ideea cã totul
se va sfârºi într-o bunã zi mã aducea la disperare.
Astfel, aflând despre posibilitatea de a obþine un lichid în stare sã-mi prelungeascã pentru mulþi ani
existenþa, am hotãrât sã mã dedic trup ºi suflet fabricãrii lui.
Era o perioadã de mari transformãri sociale — începutul anilor ’70 — ºi încã nu existau publicaþii serioase cu privire la Alchimie. Am început, la fel ca
unul dintre personajele cãrþii, sã cheltui puþinii bani
pe care îi aveam pe cumpãrarea unor cãrþi din strãinãtate, ºi-mi dedicam multe ore din zi studiului simbologiei lor complicate. Am cãutat douã–trei persoane serioase din Rio de Janeiro care se dedicaserã în
mod serios Marii Opere, dar acestea au refuzat sã mã
primeascã. I-am cunoscut ºi pe alþii care îºi spuneau
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alchimiºti, îºi aveau laboratorul propriu ºi promiteau
sã mã înveþe tainele Artei în schimbul unei adevãrate
averi; azi înþeleg cã aceºtia nu ºtiau nimic din ceea
ce pretindeau sã mã înveþe.
Dar cu toatã stãruinþa mea, rezultatele au fost zero
absolut. Nu se întâmpla nimic din ceea ce manualele
de Alchimie afirmau în limbajul lor complicat. Era
un ºir nesfârºit de simboluri, de dragoni, de lei, sori,
luni ºi argint viu, iar eu aveam mereu impresia cã
mergeam pe un drum greºit, pentru cã limbajul simbolic permite o cantitate uriaºã de erori. În 1973, disperat de absenþa oricãrui progres, am comis un act
de o iresponsabilitate supremã. În acel timp eram
angajat la Secretariatul pentru Educaþie din Mato
Grosso, pentru a þine cursuri de teatru în acel stat,
aºa cã am hotãrât sã-mi folosesc studenþii la niºte
ateliere de teatru care aveau ca temã Tabla de Smarald. Aceasta, împreunã cu unele incursiuni ale mele
în zonele mocirloase ale magiei, au fãcut ca în anul
urmãtor sã pot simþi pe propria piele adevãrul proverbului: „Dupã faptã, ºi rãsplatã“. Totul în jurul
meu s-a prãbuºit complet.
Mi-am petrecut urmãtorii ºase ani din viaþã într-o
atitudine destul de scepticã în ceea ce priveºte tot ce
era legat de misticã. În acest exil spiritual am învãþat
multe lucruri importante: cã acceptãm un adevãr numai dupã ce l-am negat din tot sufletul, cã nu trebuie
sã fugim de propriul nostru destin ºi cã mâna lui Dumnezeu este infinit de generoasã, în pofida severitãþii ei.
În 1981, am fãcut cunoºtinþã cu RAM, organizaþia
ocultã unde mi-am gãsit ºi un Maestru, care avea
sã mã readucã pe drumul ce-mi era scris. ªi în timp
ce el mã pregãtea în învãþãtura mea, m-am apucat
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din nou sã studiez Alchimia pe cont propriu. Într-o
noapte, când stãteam de vorbã dupã o epuizantã sesiune de telepatie, am întrebat de ce limbajul alchimiºtilor era atât de vag ºi de complicat.
— Sunt trei tipuri de alchimiºti, spuse Maestrul
meu. Aceia care sunt impreciºi pentru cã nu ºtiu ce
vorbesc; aceia care sunt impreciºi pentru cã ºtiu ce
vorbesc, dar ºtiu ºi cã limbajul Alchimiei este un limbaj adresat inimii ºi nu raþiunii.
— ªi al treilea tip? am întrebat.
— Aceia care nu au auzit niciodatã vorbindu-se
despre Alchimie, dar care au reuºit, prin experienþa
lor, sã descopere Piatra Filozofalã.
Aºa s-a hotãrât Maestrul meu — care aparþinea
celui de-al doilea tip — sã-mi predea lecþii de Alchimie. Am descoperit cã limbajul simbolic, care mã
irita ºi mã descumpãnea atât, era unicul mod de a
atinge Sufletul Lumii, sau ceea ce Jung a denumit „inconºtientul colectiv“. Am descoperit Legenda personalã ºi Semnele lui Dumnezeu, adevãruri pe care
raþionamentul meu intelectual refuza sã le accepte
din cauza simplitãþii. Am descoperit cã a ajunge la
Marea Operã nu este misiunea unor aleºi, ci a tuturor fiinþelor omeneºti de pe faþa Pãmântului. Sigur
cã nu totdeauna vedem Marea Operã sub forma unui
ou sau a unui flacon cu lichid, dar toþi putem — fãrã
umbrã de îndoialã — sã ne cufundãm în Sufletul
Lumii.
De aceea Alchimistul este ºi un text simbolic. De-a
lungul paginilor sale, în afarã de faptul cã am transmis tot ce am învãþat despre aceasta, am încercat sã
aduc un omagiu marilor scriitori care au reuºit sã
ajungã la Limbajul Universal: Hemingway, Blake,
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Borges (care a folosit ºi el istoria persanã într-una
din povestirile lui), Malba Tahan ºi alþii.
Pentru a completa aceastã lungã prefaþã ºi a ilustra ceea ce Maestrul meu voia sã spunã cu al treilea
tip de alchimiºti, meritã sã amintim o întâmplare pe
care el însuºi mi-a povestit-o în laboratorul lui.
Sfânta Maria, cu pruncul Isus în braþe, s-a hotãrât
sã vinã pe Pãmânt ca sã viziteze o mânãstire. Mândri
foarte, cãlugãrii au fãcut un ºir lung ºi fiecare s-a înfãþiºat în faþa Sfintei Fecioare pentru a I se închina.
Unul a declamat poeme frumoase, altul I-a arãtat miniaturile sale pentru Biblie, al treilea I-a recitat numele tuturor sfinþilor. ªi aºa, unul dupã altul, fiecare
cãlugãr ºi-a adus omagiul Maicii Domnului ºi Pruncului Isus.
Dar ultimul din ºir era cel mai umil cãlugãr din
mânãstire, care niciodatã nu învãþase înþeleptele scrieri ale epocii. Pãrinþii lui fuseserã oameni simpli care
lucrau la un vechi circ din împrejurimi ºi tot ce-l putuserã învãþa era sã arunce mingi în sus ºi sã facã
câteva jonglerii.
Când a venit rândul acestuia, ceilalþi cãlugãri au
vrut sã punã capãt închinãciunilor, pentru cã fostul
scamator nu avea nimic important de spus ºi putea
strica imaginea mânãstirii. Dar cãlugãrul simþea, în
adâncul sufletului, o dorinþã arzãtoare sã dãruiascã
ceva lui Isus ºi Sfintei Fecioare.
Ruºinat, simþind privirea mustrãtoare a fraþilor lui,
a scos câteva portocale din sutanã ºi a început sã le
arunce în sus ºi sã jongleze cu ele, aºa cum ºtia el.
ªi doar în acel moment Pruncul Isus a zâmbit ºi
a început a bate din palme în braþele Sfintei Marii.
ªi Maica Domnului numai lui i-a întins braþele, lãsându-l sã-l atingã pe Prunc.
AUTORUL

Lui J.
Alchimist care cunoaºte ºi foloseºte
secretele Marii Opere.

O, Marie cea zãmislitã fãrã de prihanã,
roagã-te pentru noi,
cei care ne îndreptãm cãtre Tine.
Amin

ªi pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar
o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei.
ªi ea avea o sorã ce se numea Maria, care, aºezându-se
la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.
Iar Marta se silea cu multã slujire ºi, apropiindu-se,
a zis:
Doamne! au nu socoteºti cã sora mea m-a lãsat
singurã sã slujesc? Spune-i deci sã-mi ajute.
ªi rãspunzând, Domnul i-a zis:
Marto, Marto, te îngrijeºti ºi pentru multe te sileºti.
Dar un lucru trebuie: cãci Maria partea cea bunã a
ales, care nu se va lua de la ea.
LUCA, 10, 38–42

PROLOG

Alchimistul luã o carte pe care o adusese cineva

din caravanã. Tomul era fãrã copertã, dar reuºi sã-i
identifice autorul: Oscar Wilde. În timp ce-i rãsfoia
paginile, gãsi o povestire despre Narcis.
Alchimistul cunoºtea legenda lui Narcis, frumosul bãiat care-ºi contempla zilnic propria frumuseþe
într-un lac. Era atât de fascinat de el însuºi, cã într-o
bunã zi a cãzut în lac ºi a murit înecat. În locul acela,
a apãrut o floare care s-a numit narcisã.
Dar nu aºa îºi încheia Oscar Wilde povestirea. El
spunea cã atunci când a murit Narcis, au venit naiadele — zeiþele izvoarelor ºi ale pãdurii — ºi au vãzut
lacul transformat dintr-unul cu apã dulce, într-un ulcior cu lacrimi sãrate.
— De ce plângi? au întrebat naiadele.
— Plâng pentru Narcis, rãspunse lacul.
— Ah, nu-i de mirare cã plângi pentru Narcis, continuarã ele. La urma urmelor, deºi noi am alergat mereu dupã el prin pãdure, tu erai singurul care puteai
sã-i contempli de aproape frumuseþea.
— Dar Narcis era frumos? întrebã lacul.
— Cine altul poate ºti mai bine decât tine? rãspunserã, surprinse, naiadele. La urma urmelor, doar
pe marginile tale se apleca el în fiecare zi.
Lacul rãmase tãcut o vreme. Într-un târziu, zise:
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— Îl plâng pe Narcis, dar niciodatã n-am ºtiut cã
el era frumos. Îl plâng pe Narcis pentru cã de fiecare
datã când se apleca deasupra apelor mele, eu puteam sã vãd reflectatã, în fundul ochilor lui, propria-mi frumuseþe.
„Ce povestire frumoasã“, spuse Alchimistul.

Partea întâi

B

ãiatul se numea Santiago. Se întuneca tocmai
când ajunse cu turma lui în faþa unei vechi biserici
pãrãsite. Acoperiºul se prãbuºise de mult, ºi în locul
unde pe vremuri se afla sacristia creºtea acum un
sicomor uriaº.
Hotãrî sã petreacã noaptea aici. Îºi mânã toate
oile prin ruinele porþii ºi apoi puse niºte scânduri
pentru ca acestea sã nu fugã în timpul nopþii. Nu erau
lupi pe acolo, dar odatã îi scãpase una în timpul nopþii ºi a trebuit sã-ºi piardã toatã ziua urmãtoare pentru a gãsi oaia rãtãcitã.
Îºi întinse haina pe jos ºi se aºezã, folosind cartea
pe care o terminase de citit drept pernã. Îºi spuse,
înainte de a adormi, cã ar trebui sã înceapã sã citeascã
niºte cãrþi mai groase — durau mai mult pânã se sfârºeau ºi erau perne mai confortabile în timpul nopþii.
Era încã întuneric când se trezi. Privi în sus ºi
vãzu stelele care strãluceau prin acoperiºul aproape nãruit.
„Voiam sã mai dorm puþin“, se gândi el. Avusese
acelaºi vis ca ºi sãptãmâna trecutã, ºi iarãºi se trezise
înainte de sfârºit.
Se ridicã ºi luã o înghiþiturã de vin. Apoi îºi luã
toiagul ºi începu sã-ºi trezeascã oile care încã mai
dormeau. Observase cã imediat ce se trezea el, cea
mai mare parte a animalelor se deºteptau ºi ele. Ca
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ºi cum ar fi existat o energie misterioasã care îi unea
viaþa de aceea a oilor cu care strãbãtuse pãmântul
de doi ani încoace în cãutare de hranã ºi apã.
— S-au obiºnuit atâta cu mine cã-mi cunosc obiceiurile, îºi spuse în ºoaptã. Dar stãtu o clipã ºi se
gândi cã ar fi putut sã fie ºi invers: s-o fi obiºnuit el
cu orarul oilor.
Dar erau ºi unele oi care întârziau sã se scoale. Bãiatul le trezi pe rând cu toiagul, strigând-o pe fiecare
pe nume. Totdeauna crezuse cã oile sunt în stare sã
înþeleagã ce vorbeºte el. De aceea obiºnuia uneori
sã le citeascã pãrþi din cãrþile care îl impresionaserã,
sau sã vorbeascã despre singurãtatea ºi bucuria unui
cioban pe câmp, ori sã comenteze ultimele noutãþi
pe care le vedea prin oraºele pe unde se întâmpla sã
treacã.
Însã în ultimele douã zile avusese o singurã grijã:
fata negustorului care locuia în oraºul unde avea sã
ajungã peste patru zile. Nu fusese decât o singurã
datã acolo, anul trecut. Negustorul avea o prãvãlie
de stofe ºi þesãturi ºi îi plãcea totdeauna sã vadã cu
ochii lui cum sunt oile tunse, ca sã se fereascã de hoþii. Îi spusese un prieten despre prãvãlie, aºa cã ciobanul îºi dusese oile acolo.

V

—
reau sã vând ceva lânã, îi spuse negustorului.
Prãvãlia era plinã de clienþi ºi negustorul îl rugã
sã aºtepte pânã seara. El se aºezã pe caldarâmul din
faþa magazinului ºi scoase o carte din desagi.
— Nu ºtiam cã ciobanii citesc cãrþi, se auzi un glas
feminin lângã el.
Era o fatã ce arãta leit ca acelea din Andaluzia,
cu pãrul negru ºi neted ºi ochi ce aminteau vag de
vechii cuceritori mauri.
— Asta pentru cã oile te învaþã mai multe decât
cãrþile, rãspunse bãiatul.
Au stat de vorbã mai bine de douã ore. Ea îi spuse cã era fata negustorului, ºi-i vorbi despre viaþa
din acea aºezare unde fiecare zi era la fel cu cealaltã.
Ciobãnaºul îi povesti despre câmpiile Andaluziei,
despre ultimele noutãþi pe care le vãzuse în oraºele
pe unde trecuse. Era mulþumit cã vorbea ºi cu altcineva, nu numai cu oile.
— Cum ai învãþat sã citeºti? întrebã fata la un moment dat.
— Ca toatã lumea, rãspunse bãiatul. La ºcoalã.
— Dar dacã ºtii sã citeºti, cum de eºti doar un simplu cioban?
Bãiatul bãlmãji ceva ca sã ocoleascã rãspunsul.
Era încredinþat cã fata nu va înþelege niciodatã. Îºi
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continuã poveºtile de cãlãtorie ºi ochiºorii cei mauri
clipeau de fricã ºi mirare. Pe mãsurã ce trecea timpul,
bãiatul îºi dorea sã nu se mai sfârºeascã ziua, sã-l vadã
tot ocupat pe tatãl fetei care sã-i cearã sã aºtepte trei
zile. A înþeles cã simþea un lucru pe care nu-l mai simþise: dorinþa de a rãmâne într-un singur loc pentru
totdeauna. Lângã fata cea oacheºã zilele n-ar fi fost
niciodatã la fel una cu cealaltã.
Dar negustorul veni ºi îi ceru sã tundã patru oi.
Apoi îi plãti cât îi datora ºi-i ceru sã revinã anul urmãtor.

P

este doar patru zile ajungea din nou în orãºelul
acela. Era agitat ºi nesigur pe el: poate cã fata îl ºi
uitase. Pe acolo treceau mulþi ciobani care vindeau
lânã.
— Nu-i nimic, le spuse flãcãul oilor lui. ªi eu cunosc alte fete în alte oraºe.
Dar în strãfundul inimii ºtia cã are importanþã.
ªi cã pãstorii, ca ºi marinarii sau comis-voiajorii, cunoºteau câte un oraº unde se afla cineva în stare sã-i
facã sã uite de bucuria de a cãlãtori liberi prin lume.

