Rahalla ei voi ostaa rakkautta
F. Scott Fitzgeraldin romaani Kultahattu (1925) kertoo miehestä, joka yrittää vastustaa ajan kulkua
tavoitellessaan nuoruutensa rakkautta. Romaanin kertoja, Nick Carraway, kertoo naapurissaan asuvasta Jay
Gatsbysta ja hänen unelmastaan saavuttaa nuoruutensa rakkaus Daisy Buchanan.
Romaanin tapahtumat perustuvat 1920-luvun Yhdysvaltoihin. Nick päätyy mukaan naapurissaan asuvan
miljardööri Jay Gatsbyn elämään, sillä tämä on rakastunut Nickin serkkuun Daisyyn. Gatsbyn kuvitelma
heidän yhteisestä onnestaan ei kuitenkaan toteudu Daisyn miehen Tom Buchanan takia.
Henkilöhahmot romaanissa ovat todella mielenkiintoisia. Mielestäni kiinnostavin heistä on Daisy, sillä kaikki
pitävät häntä todella viattomana ja viehättävänä naisena, vaikka todellisuudessa hän on erittäin
korruptoitunut. Hän antaa toivoa Gatsbylle, vaikka todellisuudessa ei ole lähtemässä vakaasta
avioliitostaan. Tom, Daisyn aviomies, ei myöskään ole hyvä ihminen, enkä hänestä pitänyt. Nick puolestaan
on hieman yksinkertainen, sillä hänellä ei vaikuta olevan omia mielipiteitä ja hän vain seuraa muita. Valley
of Ashes nimisessä paikassa asui Tomin salarakastettu Myrtle ja hänen aviomiehensä. Myrtle on energinen
nainen, joka ei enää ole uskollinen viattomalle aviomiehelleen. Kaikissa romaanin henkilöhahmoissa tuntuu
olevan jotain pielessä. Henkilöhahmot ovat todellisen tuntuisia heidän inhimillisten epätäydellisyyksiensä
vuoksi, mutta heihin on vaikea samaistua, sillä he ovat rikkaita ja korkeatasoisia ihmisiä.
Henkilöiden välillä on paljon ristiriitoja. Tomin ja Daisyn avioliitto ei olet täydellinen, sillä molemmilla on
suhde toisen henkilön kanssa. Tom ei myöskään luota Gatsbyyn tämän mystisen menneisyyden takia. Tom
myös aavistaa Gatsbyn ja Daisyn välillä olevan jotain. En pitänyt Tomista ja olisin toivonut Daisyn jättävän
tämän. Nick ei luota erääseen Gatsbyn ystävään, sillä hän tietää tämän olevan tekemisissä laittomien
bisnesten kanssa. Gatsby myös myöntää rikastuneen näiden laittomuuksien kautta.
Romaanin tärkeimpiä teemoja on mielestäni amerikkalainen unelma ja eri yhteiskuntaluokat.
Yhteiskuntaluokat näkyvät romaanissa rikkaidenkin henkilöiden välillä, sillä kaikki eivät pidä uusrikkaasta
Gatsbysta. Romaanissa näkyy myös ei niin varakkaita henkilöitä, joilta puuttuu kunnianhimo saavuttaa
asioita. Myös amerikkalainen unelma oli tärkeä asia 1920-luvulla. Tämä heijastuu Gatsbysta, joka köyhästä
taustastaan huolimatta toteutti unelman ja rikastui huomattavasti.
Romaanissa on paljon symboliikkaa, jota en kirjaa lukiessa tajunnut. Esimerkiksi sää kuvaa tapahtumien
kulkua ja henkilöiden tunnetiloja. Tämä oli mielenkiintoista tajuta koulussa, kun kirjaa analysoitiin. Myös
Daisyn nimellä on symbolinen merkitys, sillä se viittaa päivänkakkaraan. Kukka on ulkoreunasta valkoinen,
mutta sisältä keltainen. Tämä viittaa Daisyn korruptoituneisuuteen, sillä se on yksi asioista mitä keltainen
väri symboloi. Hänen käyttämänsä valkoiset vaatteet viittaavat mielikuvaan hänen puhtaudestaan.

Väreilläkin oli täten syvempi merkitys, mitä ei lukiessa tullut ajatelleeksi. Se tekee hienon lisäyksen
romaaniin, ja antaa kunnioitusta Fitzgeraldia kohtaan hänen lisäämiensä lukuisten yksityiskohtien takia.
Luin romaanin englanninkielisen alkuperäisversion The Great Gatsby. Se oli todella mielenkiintoinen, vaikka
hieman vaikeampi tulkita. Luulin kirjan aluksi kertovan rakkaustarinan Nickin ja Gatsbyn välillä, mikä ei
todellakaan ollut totta, ja tämän takia minun oli aluksi vaikea ymmärtää mitä kirjassa tapahtuu. Pidin
kirjasta kuitenkin todella paljon, sillä se herätti minussa paljon tunteita ja suosittelen vahvasti muitakin
lukemaan sen.

