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     Clive Staples Lewis, anglický spisovatel, žil v letech 1898 – 1963. Hájil a šířil křesťanskou víru, 

zajímal se o teologii. Na Oxfordu vyučoval filosofii, angličtinu a literaturu. Jeho velkým přítelem 

byl J.R.R. Tolkien. Napsal především sedmi dílný cyklus Letopisy Narnie. Mezi další publikace lze 

zařadit úvahy s názvem K jádru křesťanství, Velký rozvod, Poutníkův návrat, Návštěvníci z mlčící 

planety

     

     Příběh začíná seznámením dětí, kteří žijí Londýně – chlapce jménem Digory a dívky Polly. Spolu 

se potkají na zahradě a po malém rozhovoru se skamarádí. Vydají se na dobrodružnou cestu 

tunelem, který vede pod zdejšími domy. Narazí na dveře, chvíli váhají, ale nakonec je otevřou. 

Zjistí, že je to pracovna Digoryho šíleného strýce Andrewa. Ten za nimi rychle  zavře dveře a Polly 

nasadí kouzelný žlutý prsten, který ji pošle do světa, ve kterém je jen les a plno rybníků. Digoryho 

strýc přemluví, aby prsten taky zkusil a tím zachránil Polly, protože pro cestu zpět jim pomůže jen 

zelený prsten, který Polly nemá. Spolu pak skočí do jiného rybníčku a dostávají se do jiného světa, 

zvaného Charn, který je zničený a není tam ani živáčka. Vejdou do sálu, kde uvidí sochy a zvonek. 

U zvonku je  napsané kouzlo. Digorymu to nedá a přečte ho. Tím vzbudí zlou královnu Jadis. Chtějí 

před ní utéci, ale ona se jich chytne, a spolu se dostanou zpět do lesa ( mezisvěta ), a pak zpět do 

našeho světa. Zde tropí Jadis samé zlo a ubohý Andrew jí v tom pomáhá. Digory  a Polly chytili 

Jadis za kotník a přenesli se do světa, kde byla zatím jen tma. Omylem přibrali koně Jahodu s 

drožkářem a strýce. Drožkář si tam začal zpívat, a to probudilo mluvícího lva Aslana, který začal 

zpívat a jeho zpěvem začínal svět velice rychle ožívat. Ze zrozených zvířat vybral vždy dvojici, 

kterou obdaroval řečí. Protože měl Digory nemocnou maminku a myslel si, že tohle je země mládí, 

tak šel za Aslanem a vše mu řekl. Aslan ho poslal pro zázračné jablko. Nasedl tedy na koně, kterému 

Aslan daroval křídla a letěli spolu s Polly. Ze zahrady vzal jablko, a mezitím se tam objevila 

čarodějnice Jadis, která přemlouvala Digoryho, ať si kousne. Ale Digory se nedal, protože věděl, že 

když si kousne, tak navždy bude ztracen. Vrátili se zpět a zasadili strom, který měl fungovat jako štít 
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před zlem. Na stromu vyrostlo stříbrné jablko, které Digory utrhl a vrátili se spolu s Polly zpět do 

našeho světa, aby ho mohl dát své nemocné mamince. Ta si kousla a během měsíce se uzdravila. 

Digory spolu s Polly vzaly zbytek jablka a prsteny, které zahrabali vzadu na zahradě. Za nějaký čas 

tam vyrostl strom. Ale vichřice ho zlomila, a tak z něj Digory nechal udělat skříň. To ale netušil, že 

dřevo bylo kouzelné.

     Ukázka z díla : 

 Když jsem s vámi, nepotřebujete žádné prsteny," řekl Aslanův hlas. Děti zamrkaly

a rozhlédly se. Byly znovu v lese mezi světy, strýc Andrew ležel na trávě

 a ještě spal a Aslan stál vedle nich.   „Pojďte," vybídl je Aslan, „je čas vrátit se. Ale ještě musíte 

znát dvě věci - varování a příkaz. Pohleďte, děti."   Podívali se a uviděli v trávě malou travnatou 

prohlubeň.   „Když jste tu byli naposledy," vysvětloval Aslan,

 „ta prohlubeň byla jezírkem, a když jste do něj skočili, 

ocitli jste se ve světě, kde umírající slunce svítilo na rozvaliny Chámu.

 Teď tu jezírko není. Tomu světu je konec, jako by nikdy neexistoval. 

Nechť je to varováním pro pokolení Adamovo a Evino."

    „Ano, Aslane," řekly obě děti. Polly ještě dodala:

 „Ale tak špatní jako tamten svět nejsme, že ne, Aslane?

   „Ještě ne, dcero Evino," řekl. „Ještě ne. Ale stále víc se mu podobáte. 

Není jisté, že někdo zlý z vašeho plemene neobjeví tak děsivé tajemství, jako bylo Osudné slovo, a 

nezničí jím všechno živé. A brzo, velice brzo, ještě než z vás budou starý muž a stará žena, 

budou velkým národům ve vašem světě vládnout tyrani, kterým na radosti, spravedlnosti a milosti 

nebude záležet o nic víc než královně Jadis. Nechť se váš svět má na pozoru. To bylo varování. A 

nyní ještě příkaz. Jak nejdřív to jen půjde, vezměte tomu vašemu strýci všechny kouzelné prsteny a 

zakopejte je, aby je už nikdy nemohl použít."

  Obě děti se při těch slovech podívaly Aslanovi do tváře. A zničehonic (nikdy se nedozvěděly, jak 

přesně se to stalo) jakoby se tvář změnila v rozvlněné moře zlata, v němž se vznášely, a kolem nich

a přes ně a do nich se rozlévala taková sladkost a síla, že měly pocit, že až do téhle chvíle nikdy

nebyly opravdu šťastné nebo moudré nebo dobré, a dokonce ani živé a bdělé. 

     Jedná se o dětskou literaturu. Smyšlený svět. Čarodějův synovec je šestý díl. Autor zde popisuje 

vznik celé Narnie.
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