Alchemik - opracowanie, problematyka, bohaterowie
Geneza, czas i miejsce akcji
„Alchemik” uchodzi do dziś za najgłośniejsze dzieło brazylijskiego pisarza, Paulo Coehlo. Z
pośród wszystkich jego książek, właśnie ta stała się największym bestsellerem – a przyznać
trzeba, że miała sporą konkurencję, skoro powieści naszego autora sprzedały się w ponad
dwustu milionach egzemplarzy.
Podobnie jak inne pozycje Coehlo, również i „Alchemik” zyskał mieszane przyjęcie. Krytycy
zwracali uwagę na błahą warstwę intelektualną powieści, w której banały prezentowane są w
szatach filozoficznych mądrości. Jednak wielu czytelników – w tym celebryci pokroju
amerykańskiego aktora Willa Smitha – twierdzi, że książka naprawdę zmieniła im życie i
otworzyła oczy na wiele spraw.
Akcja powieści dzieje się w Europie i Afryce. Bohaterowie żyją w przeszłości, ale nie jest to
przeszłość historyczna – raczej poetycka, oniryczna wersja dawnego świata.
Opis bohaterów
Głównym bohaterem dzieła jest Santiago, prosty pastuszek. Rodzice chcieli zrobić z niego
księdza, ale wolny duch chłopaka nie pasował do seminaryjnych rygorów. Pewnego razu
Santiago zasypia pod drzewem i śni mu się skarb. Jak wyjaśnia młodzieńcowi mądra cyganka,
bogactwo istnieje naprawdę i oczekuje na naszego bohatera pod piramidami. Chłopiec rusza
więc do Afryki na poszukiwanie. W trakcie podróży poznaje miłość (dziewczynę o imieniu
Fatima) i zdobywa mądrość. Ostatecznie okazuje się, że skarb był ukryty pod drzewem, pod
którym przyśnił się chłopcu sen o złocie. Jednak podróż zmieniła jego duszę – i ta przemiana
jest prawdziwym bogactwem.
Inną istotną postacią jest tytułowy Alchemik. To beduiński mędrzec, który staje się
nauczycielem Santiago. Alchemik nie uczy prostych formułek, nie daje gotowych recept – jego
mądrość polega na tym, że potrafi pokierować człowieka w kierunku, który zapewni jego
najwspanialszy rozwój.
Problematyka
„Alchemik” jest powieścią o dorastaniu. Chodzi jednak o dorastanie w dwóch znaczeniach tego
słowa. Z jednej strony obserwujemy dojrzewanie Santiago, który z chłopca staje się mężczyzną.
Ale chodzi też o dojrzewanie duchowe – to może stać się udziałem zarówno piętnastolatka, jak i
dziewięćdziesięciolatka. Coehlo przypomina nam, że warto podążać za marzeniami.
Prawdziwym skarbem nie jest bowiem złoto, ale doświadczenia, jakie zgromadzimy w trakcie
jego poszukiwania.

