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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu tarkastelee modernia identiteettiä lähtökohtanaan sen sellaisen versio, joka toteutui 1800-luvun pariisilaisen flanöörin
tapauksessa. Flanööri oli väkijoukossa anonyyminä kuljeskeleva tarkkailija, jolle juuri suurkaupunki oli mielekäs ympäristö. Monet pitävät
runoilija/esseisti/kriitikko Charles Baudelairea (1821-1867) osuvimpana esimerkkinä flaneerausta harjoittavasta flanööristä.
Koska alun perin tahdoin tarkastella mahdollisuutta saavuttaa ja elää jotain modernia identiteettiä, joka yleisesti nähdään saavuttamattomana,
jatkuvana projektina, flanööri vaikutti mielestäni tarkastelun arvoiselta. Hänen olemisentapansa mahdollistaa jonkinlaisen mielekkään elämän
mahdollisuuden, vieläpä modernissa suurkaupungissa. Aloitan siis tutkielman tarkastelemalla Walter Benjaminin kirjoituksia modernista, jolloin
flanöörit yleensä ja Charles Baudelaire erityisesti näyttäytyvät kulutusyhteiskunnan hyödykkeinä. Päälähteenäni tässä osiossa on Benjaminin teos
"Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism".
Näen flanöörin olennaisesti sellaisena hahmona, joka kykenee luottamaan muiden vieroksumaan hektiseen suurkaupunkiyhteisöön. Hän ikään
kuin ammentaa voimaa modernista ambivalenssista, joka on muuten yleisesti nähty ahdistavana. Tältä kannalta tutkielma sivuaa luottamusta ja
siitä käytyä keskustelua. Siksi tutkielman lopulla esittelen flaneeraukseen liittyviä ja sen alleviivaamia kysymyksiä luottamuksesta päälähteenäni
Olli Loukolan artikkeli "Trusting Strangers? The hard case for the theory of trust".
Päästäkseni luottamus-kysymyksiin ja yleensä syvemmälle flanööri-identiteettiin tarkastelen kuitenkin ensin flanöörin rinnalla Zygmunt
Baumanin esittelemiä ajatuksia modernin identiteetin saavuttamattomuudesta ja modernista ambivalenssista yleensä. Tässä yhteydessä tuon esille
Baumanin esittelemän parvenu-hahmon (tietynlaisen ei-toivotun tulokkaan), sillä parvenun ja flanöörin rinnakkainen tarkastelu korostaa ja
uudella tavalla valaisee keskeisiä piirteitä flanöörin identiteetistä. Moderni identiteetti piirtyy yhä selkeämmin prosessina, joka on
saavuttamattomuutta. Päälähteenä tässä osiossa on Baumanin artikkeli "Parvenu and pariah: heroes and victims of modernity".
Tässä vaiheessa katson tarpeelliseksi tarkastella Charles Taylorin pohdintoja osviittana sille, onko modernissa mahdollista oikeastaan saavuttaa
mitään. Flanöörin ja parvenun mahdollisuudet saavat taustaa Taylorin esittelemistä haasteista, joita ovat omanarvontunnon saavuttaminen,
kunnia ja toisen kunnioittaminen, autenttisuuden ideaali, itselle uskollisuus ja individualismi. Päälähteinä käytän tässä Taylorin teoksia "Sources
of the Self - The Making of Modern Identity" ja "Multiculturalism - Examining the Politics of Recognition".
Loppuyhteenvedossa hahmottelen flanöörin identiteetin tarjoamia mahdollisuuksia. Flanööri edustaa toisaalta autenttisuuden ideaalia ja
modernia individualistista vapautta, mutta hänen peruslähtökohtansa on ongelmallinen: flanööri tahtoo erottaa yksilön massasta ja massan
pysyvän massana - ja pitää itse massaan etäisyyttä. Tässä näen kuitenkin yllättävän mahdollisuuden jokaisen yksilön itsensä toteuttamisen
kannalta.
Työ edustaa kulttuurifilosofiaa ja aatehistoriaa.
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