
Teze mé nadcházející bakalářské práce se bude zabývat tématem náboženství v románu kanadského 
spisovatele Josepha Boydena Three Day Road (2005). Konkrétně budu hájit hypotézu, že ve 
vzájemném dialogu animismu a křesťanství, který tvoří jeden ze základních pilířů celé výpravy, 
jsou přítomny velmi silné ideály a prvky novo-pohanství.

Hlavní argument bude postaven na kulturním fenoménu tabu, a jeho vztahu k hlavním 
postavám, a i k celému příběhu. Na rozdíl od Freudova pohledu, kteý vidí tabu jako životu 
neprospívající a neurotický psychologický fenomén (použity budou Freudovy spisy Totem a Tabu a 
Budoucnost jedné iluze), jediní dva vypravěči vidí tabu jako pozitivní  jev, a jeho nároky se náležitě 
řídí, zatímco Elijah Whiskeyjack tabu programově překračuje, a je za to potrestán. Tento morální 
aspekt příběhu je nejpatrnější ve vztahu dvou hlavních postav, zmíněného Elijahy Whiskeyjacka a 
Xaviera Birda, a je založen právě na jejich rozdílném vztahu ke kulturním tabu. Hlavní tabu,  mající 
naprosto centrální roli, je tabu spojeno s kanibalismem, jak doslovným, tak metaforickým. Celý 
příběh hojně využívá odkazy na tradiční Algonkvínské monstrum zvané windigo, které je častou 
součástí metafor, a anylýza této postavy bude pro účely této práce velmi produktivní.

Odmítnutí Feudova názory, že tabu je fenomén neproduktivní bude sloužit jako základní 
axiom pro následné odkrytí novopohanských ideálů v této knize. Děj knihy je rozdělěn mezi 
křesťanský západní svět  (zjevně hypokratický a životu neprospívající) a Algonkvínský animistický 
svět založený na tradičních zvycích a tabu, který je vykreslen jako životu prospěšný. Toto je jeden z 
mnoha prvků, které identifikuje typologie  Davida Zbírala poskytnut v eseji  „New Age a 
novopohanství.“ Tato esej  poskytne základní definici pojmu 'novopohanství.' Další body se budou 
týkat například problematiky přírodního prostředí, nebo archetypální role matky; a opět se ukáže, že 
novopohanské hodnoty jsou vyzdvihovány jako morálně nosnější, než hodnoty křesťanské.

Dále se zmíním o samotné struktuře výpravy. Morální názory a úvahy dvou hlavních 
vypravěčů budou vždy rozebírány zvlášť a nebudou zaměňovány se samotnou fabulou příběhu. Můj 
rozbor se nicméně pokusí ukázat, že příběh sám funguje na stejných hodnotových principech jako 
oba vypravěči, a že tyto hodnoty jsou čitelné v odměňování 'správných' činů, a naopak trestání činů 
'nesprávných.' Je  velmi užitečné toto dílo takto analyzovat, neboť celý příběh je vystaven na 
binárním základě dialektických opozit, z nichž jsou některá v rámci příběhu 'dobrá' (tj. 
životadárná), a některá 'špatná' (tj. život odmítající). Křesťanská tradice je v tomto vztahu 
konzistentně vykreslená jako hypokratická a iracionální, zatímco animistická tradice Algonkvínů je 
naopak vykreslená jako morálně čistá. Tento vztah bude opět navázán na tezi hlavní, která má za 
úkol úspěšně potvrdit přítomnost novopohanského stylu myšlení a ideálů v tomto příběhu.  


