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Piedmluva 

Americky spisovatel Francis Scott Fitzgerald (1896 - 1940) ve 
svem uspesnem romanu Velky Gatsby ( 1925) z velke casti uplatnuj e 
autobiograficke prvky. Stejne jako hlavni hrdina Jay Gatsby se 
i Fitzgerald snazil vydelat hodne penez, aby se mohl ozenit s vyse 
postavenou Zeldou Sayreovou, kterou potkal pfi vojenske sluzbe. 
Stejne jako vypravec Nick Carraway i Fitzgerald vstoupil V prubehu 
1. svetove valky do armady a stejne jako on pozdeji postupne
zjist'uje, ze to, co ho pfitahovalo a pohanelo k vykonu, vlastne
nenavidi.

Velky Gatsby muze slouzit jako kronika dvacatych let minuleho 
stoleti - Jazzoveho veku, Ilvoucich dvacatych, ci obdobi umelcu 
Ztracene generace, kam byva zafazovan i Fitzgerald. Americka 
ekonomika tehdy zavratne vzrustala, diky prohibici se dafilo 
paserakum alkoholu, kten se takrka pfes noc stali milionafi, novou 
high society. Zdalo se, ze americky sen, kdy kdokoliv se mohl 
vlastni pili stat tim, kym chtel, a byt st'astny, maji vsichni na dosah. 
Fitzgerald vsak ve svem romanu poukazuje na silu materialismu, 
neuspokojujici chamtivost a moralni prazdnotu, ktere tento vek 
pfinasel. 
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