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Johdanto

Louis Althusserin muistelmat tuovat esiin yhteyden rikoksen uudelleen esittämisen ja 

subjektin uudelleen perustamisen ja nimeämisen välillä. Althusserilta kiellettiin tämä 

uudelleen esittäminen oikeudenkäynnissä. Althusser analysoi rikostaan isän 

instituution romahtamisena elämässä, jota hän vietti Louisin, äitinsä rakastajan ja isän 

veljen, ei-isänsä, nimissä.

Kysymykseni esitelmässäni on miten oikeudenkäynti voi toimia pseudo-analyysina tai 

subjektin perustamisen välineenä psykoosissa? Johdantona on Lacanin skeema R, 

Mark Rothkon maalaus ja Papinin sisarukset. Vastaus on varsinaisesti tapaus 

Lortiesta, jota käsittelen ranskalaisen psykoanalyytikko ja oikeushistorioitsija Pierre 

Legendren kautta.

Psykoosi ja skeema R



Subjekti on viritetty neliön kulmiin, jossa  S – subjekti (unbarred), Φ – fallinen 

funktio, i – spekulaarinen image, I – egoideaali, m – moi, M- äiti, P – isän nimi, A – 

Toinen.

Reaalinen, symbolinen ja imaginaarinen kommunikoivat keskenään. Neuroosissa 

nelikulmio kääntyy diagonaalisesta oikealta vasemmalle muodostaen kolmion. 

Symbolinen restrukturoi ja tukee imaginaarista ja reaalista: Φ ◊ F → ∕S ↔ Ø.

Psykoosissa kääntymistä ei tapahdu. Signifioiva fallos,  point de capitation, puutuu 

eikä se voi siten ankkuroida signifioijine ketjua. Henkilö ei voi astua kieleen eikä 

signifioijan ja signifioidun välillä ole suhdetta. Ajan, tilan ja materian koordinaatteja 

ei kyetä fiksaamaan. Maailma ei avaudu eikä Toista kyetä tunnistamaan, koska siihen 

ei ole suhdetta. Mekanismina ei repressio vaan Verwerfung. Isan-nimi Toisen paikalla 

on ulossuljettu ja paternaalinen metafora epäonnistuu: le pére ou pire, isä tai pahempi. 

Mark Rothko



Rothko kuvaa Reaalisen ja todellisuuden välistä kamppailua. Musta alue leviää koko 

ajan maalauksesta maalaukseen. On kuin kohtalo ajaisi häntä. Viimeisissä 

maalauksissa mustan ja harmaan minimaalinen jännite muuttuu vielä punaisen ja 

keltaisen konfliktiksi todistaen epätoivoisesta yrityksestä pelastautua ennen 

itsemurhaa 1970.

Papinin siskot

Lacan: a) egon rikokset: hyöty, b) itsen rikokset: viettirikokset, reaktio aggressioon, c) 

super-egon rikokset: psykoanalyysin kiinnostuksen kohde.

Piiat Christina ja Lea Papin surmasivat brutaalilla tavalla helmikuussa 1933 

työnantajansa rouva Lancelinin ja tämän tyttären Genevieven pienessä 

länsiranskalaisessa kylässä. Teon laukaisijana oli rouvan kysymys oliko silittänyt 

liinavaatteet. Alkoi hakkaamaan kattilalla, repi silmät päästä. Lea yhtyi mukaan 

iskemällä keittiöveitsellä. Pilkkoivat ruumiit, puhdistivat paikat ja menivät 

nukkumaan.



Kun poliisit tulivat, tunnustivat rikoksen. Christina: ”Me päätimme päättämättä.”

Syyttäjä: teeskentelivät.

Puolustus: homoseksuaaleja, sadistisia ja epänormaaleja – syyntakeettomia.

Tuomari: tuomitsi kuolemaan.

Christina vaipui apatiaan ja kuoli vankilassa. Lea haki muutosta, elinkautinen, 

vapautui ja meni luostariin.

Beauvoir: yhteiskunnallisen salaliiton uhreja, joka pyrki ylläpitämään naisten 

alaluokan voimattomuutta.

Eluard: seksuaalisen väkivallan estetisointi

Genet: Piiat

Psykoanalyytikoille lähtökohta äidin sisaruksille kirjoittamat kirjeet, jossa pelkäsi että 

joku vie tyttäret häneltä. Valitti myös että liian uskonnollisia ja muuttavat luostariin. 

Kolme vuotta ennen tekoa katkaisivat yhteydet äitiin ja siirsivät äitiin kohdistuneet 

tunteensa rouvaan. Christina paranoidisia piirteitä: ei voinut sietää minkäänlaista 

tarkkailua tai kontrollia.

Reik & Alexander: vaade tulla rangaistuksi. Siksi tunnustus on osittainen palkinto. 

Taustalla tiedostamaton syyllisyyden tunne ja pyrkimys selvittää se.

Teko vetoaa siihen, että tulee yhteiskunnan oikeudellisen koneiston rankaisemaksi. 

Teko antaa oikeuden rangaistukseen sovituksen tähden. Christine Papin ottaa 

polvillaan vastaan uutiset siitä, että hänet teloitetaan.

Lacan: Ratkaisevaa on, mitä jännitteitä rikos pyrki ratkaisemaan. Teko ei ole kysymys 

vaan vastaus, ratkaisu.

Kyse oli yliminästä kumpuavasta syyllisyyden puuttumisesta. Deliriumi ei eristä 

ulkomaailmasta vaan luo yhteyden siihen ja mahdollistaa intersubjektiivisuuden. 

Äidin deliriumi oli pitää tyttäret itsellään mustasukkaisesti. Christinan reaktiivinen 

deliriumi oli päästä eroon äidistä. Christinan ja Lean suhteessa: Christina piti 



nuorempaa sisartaan lapsenaan ja halusi osoittaa huolenpitonsa äidin (siis rouvan) 

katseelle. Lea puolestaan omaksui psykoosin, joka ei ollut hänen omansa.

Kun transferenssi rouvaan kehittyi oli siitä päästävä eroon ja siten rouva tuhottava. 

Teko passage à l’acte, joka pyrkimys vapautua transferenssista rouvaan. Ratkaisevaa 

ei ole teko vaan tavoitteet. Harhat katoavat teon tavoitteiden toteuttamisella. 

Paranoidisessa psykoosissa kokee olevansa vainottu ja identifioi vainoojan 

rakastettuun. Kun teko vapautti Christinan transferenssista, hän hylkäsi Lean, koska ei 

ollut enää katsetta, jolle huolenpito piti näyttää.

Tapaus Lortie

Johdanto Legendren teemoihin

Pierre Legendren mukaan jokaisen on synnyttävä kahdesti: ensin luonnon 

järjestykseen sitten kulttuurin järjestykseen: ”Ihmislihaa ei tule vain tuottaa, vaan se 

tulee myös instituoida (perustaa ja nimetä)” (Lecons IV, 10). Institutionaalisen 

järjestelmän perustehtävä on ohjata subjekti kulttuurin järjestykseen. Tähän tehtävään 

kuuluu isyyden periaatteen muodostaminen, niin että jokainen subjekti voi syntyä 

uudelleen symboliseen järjestykseen.

Oikeus on strukturaalinen mekanismi, jolla on merkittävä asema subjektin 

muodostamisessa. Se määrittää paikat perheessä, ne roolit ja suhteet, joihin subjekti 

syntyy. Oikeus on myös auktoriteetin perustava yhteiskunnallinen periaate, joka on 

olennaista sosiaalisten suhteiden symboliselle ulottuvuudelle ja muodostaa sen 

kontekstin, jossa identiteetti muodostuu instituutiossa.  Oikeus on historiallisesti ja 

teoreettisesti symbolisen järjestyksen ytimessä.  (Goodrich 200) Oikeus instituoi 

elämän, vitam instituere (Goodrich 200).

Kysymykset oikeudesta ovat aina kysymyksiä subjektin kiinnittymisestä (attachment): 

motiivi ja halu, fantasia ja totuus. Legendre tuo esiin kysymyksen oikeuden toisesta 

näyttämöstä, tiedostamattomasta. Tiedostamaton toimii kuten juristi. 



Tiedostamattoman tunnistaminen lain käytännöissä ja tulkinnoissa. (Goodrich 198) 

Miksi subjekti alistuu instituutioille ja seuraa lakia?

Legendren teorian lähtökohta on, että oikeudelliset instituutiot järjestävät 

ihmissuhteita kielen järjestyksessä. Kieli on se, mihin subjekti syntyy (Lacan). 

Länsimainen subjekti syntyy määrättyyn kielen muotoon tai ruumiiseen: teksti tai 

oikeuden kirjoitettu järki. Kysymys oikeudesta on kysymys perustavasta rakenteesta 

eli kysymys tekstistä, joka asettaa legitiimin auktoriteetin asemat. Teksti määrittää 

subjektin identiteetin ja institutionaalisen aseman. Teksti, oikeussysteemi, on yhteinen 

kotimaa (Roma communis nostra patria est).

Roomalainen oikeus ja Corpus iuris civilis on tämä teksti. Tämän tekstin corpuksen 

reseptio merkitsi sen länsimaisen instituution historiallista ja juridista muoto, jonka 

me olemme perineet. Siihen perustuu yhteiskunnallisen yhteiskunnan rakenteen ja 

subjektiivisen elämän perustavat kategoriat, etenkin auktoriteetin periaate, joka 

kiinnittää vallan isään lain auktoriteettina.

Siksi  Legendre  painottaa  roomalaisen  oikeuden  väistämätöntä  ja  välttämätöntä 

läsnäoloa, jonka instituutioiden vangitsema subjekti on aina. (Konservatiivisuus?)

Referenssi

Teksti, joka edustaa universaalista struktuuria, on perustavaan referenssiin palautuvien 

viestine välittämistä.

Referenssi perustaa isyyden periaatteen sekä niin poliittisen järjestyksen kuin siinä 

paikkansa omaksuvien subjektien legitiimisyyden. Referenssi takaa poliittisen 

järjestyksen legitimiteetin ja genealogisen ketjun perustan. Se perustaa sukulaisuuden 

ja sukujuurten systeemin perustamalla sen kyseenalaistamattomana lakina. Referenssi 

synnyttää isyyden kahdessa rekisterissä: valtion ja perheen rekistereissä.

Poliittisen järjestyksen ja institutionaalisten tekstien tasolla: toimiakseen vallan tulee 

olla ilmaistu, puhuttu. Kun valta ilmaisee itsensä seremoniallisessa näytöksessä, se 

kommunikoi puhtaan vallan paikan, sen periaatteen joka legitimoi ja oikeuttaa. Vallan 



talous perustuu tekstien kierrättämiseen ja näiden tekstien tulee olla referenssin 

merkitsemiä. Tässä tulee esille tekstien sukulaisuus. Legitiimisyydessä on kyse 

perinnöstä ja alkuperistä. Roomalaiset juristit kysyivätkin unde nomen iuris 

descendat? Tekstin auktoriteetti perustuu siihen, että se on sen periaatteen, johon se 

voidaan jäljittää, perijä ja kommunikoija. Tämä on ancêstre absolu, joka on totuuden 

viimekätinen takaaja (se voi olla Jumala, demokratia, kansa, vallankumous). 

Referenssi edustaa yhteiskunnan näkemystä totuudesta ja järjestä. 

Genealogia on myös vallan artikulaatiota. Referenssi (falloksena) on totuuden paikka, 

joka oikeuttaa sukulaisuuden normatiiviset periaatteet. Fallos on absoluuttinen 

signifioija, joka signifioi subjektin konstitutiivista puutetta. Fallos vastustaa subjektia 

ja sillä on valta kastroida subjekti. Leijuu genealogisen järjestyksen ketjun yläpuolella 

sekä perustaa sen. Kastraatiossa kyse on siitä, että tunnistamme kuolemanvelkamme 

luonnolle, että olemme kuolevaisia ja epätäydellisiä, kun taas laji, jota referenssi 

takaa, on kuolematon.

Referenssi vangitsee subjektin syyllisyyden ja rajoitusten siteisiin. Subjektit eivät voi 

valita vapaasti konstituoivia periaatteitaan le self-service normatif –hyllyltä vaan on 

referenssin rajoittavan omistusmerkinnän leimaama.

Genealogisessa sukujuurten järjestyksessä voidaan edetä taaksepäin isistä esi-isiin, 

mutta jossain vaiheessa historia katoaa.  Tähän mytologiseen aikaan pystytämme 

referenssin. Referenssi on myytti, ajan ja paikan tuolla puolen oleva periaate. Se on 

välttämätön oletus oikeuttamisen tuolla puolen, jonka tehokkuus johtuu vain siitä, että 

sitä toistetaan. Se on välttämätön fiktio, jonka lapsia olemme ja joka erottaa meidät 

eläimien järjestyksestä, joka on vailla kieltä ja kulttuuria. Tämä liittyy kahteen asiaan: 

1. ihminen eroaa eläimestä, koska on puhuva olio, homo loquens (Lacan: parlêtre); 2. 

me kuulumme referenssin perheeseen, josta muu eläinkunta on erotettu.

Tämän laajennetun (juridisen) sukujuurten sisällä on perheen yksilölliset yhteydet. 

Yksilöllistymisen kannalta keskeinen on kolme miessukupolvea: perheen isä on sekä 

isä että poika ja jotta hän toimisi tehokkaana isänä hänen täytyy kunnioittaa perheessä 

sukupolvien järjestystä.  Isä edustaa sitä, mitä yhteiskunnan juridisella tasolla edustaa 

isyyden ideaa. Perheen sisällä isä oikeuttaa jokaisen perheenjäsenen paikan ja tämän 



toiminnon puolestaan takaa sukupolvien järjestyksen juridinen konstruktio, joka 

perustuu referenssiin. Isän aseman muodostaa, takaa ja oikeuttaa referenssi. (Legendre 

tuo genealogian Lacanin Isän-Nimeen, ks. Lecons IV).

Normalisoivat instituutiot esittävät myyttejä, jotka osoittavat referenssin paikan ja 

joka vetää puoleensa halun. Laki on väline, joka kommunikoi yhteiskunnan 

perustavan myytin. Normatiiviset instituutiot normalisoivat ja normalisoituina 

subjekteina me olemme konstruoituja symboleja, objets inestimables. Me 

identifioimme ja investoimme itsemme tähän objektiin, tähän montaasiin. Me otamme 

paikkamme genealogisten asemien juridisesti muodostetussa jatkumossa. Tämä 

asettaa rajat tiedostamattomalle halulle. Montaasilla kaksi puolta: se vastustaa halua 

mutta samalla houkuttelee ja lumoaa sitä. Subjekti houkutellaan identifioitumaan 

montaasiin illuusion taiteella, siksi laki on taidetta.

Kysymyksiä

1. Me olemme olemassa subjekteina referenssin perimysjärjestyksessä.  Legendre 

esittää symbolisen järjestyksen kausaalisuutena eikä erojen järjestyksenä. 

L’inconscient lui aussi est jurist: onko niin, että tiedostamaton kysyy juristin tavoin 

unde? ja tunnistaa alkuperään palaavan kausaalisuuden järjestyksen? (Pottage, 435) 

Normatiivisuus ymmärretään sukulaisuutena ja se määrittää sitä, kuinka halu 

ymmärretään. (Pottage, 436) Lacanilla halu on subjektin totuus, niin mikä on seuraus? 

Toisten toiseus välittyy sukulaisuuden rakenteiden välityksellä pikemminkin kuin 

signifioiden ketjun kautta.

2. Legendren mukaan täytyy erottaa maternaalinen ja paternaalinen puoli, mutta 

kumpikaan ei ole absoluuttisen referenssin herra (Lecons IV, 297). Referenssin täytyy 

tuottaa ja auktorisoida yhtä hyvin isä kuin objet premier, äiti. Muutoin isän-nimen 

toiminto banalisoituu ja kuvittelemme, että miehillä olisi suora pääsy referenssiin. 

Olipa siis äidin oikeudellinen asema mikä tahansa, hän on strukturaalisesti yhtä tärkeä 

kuin isä. Oikeastaan ensin referenssi tulee puhutuksi äidin kautta ja vasta toiseksi isän 

kautta. 

Tapaus Lortie



Yleensä luennoilla käsittelee oikeudellisia tekstejä, nyt poikkeuksellisesti tapausta.

4.5. 1984 Dennis Lortie, Kanadan armeijan korpraali katsoi Quebeckin pääministerin 

puhetta televisiossa ja sai päähänsä murhata Quebeckin hallituksen. Hän halusi 

hyökätä kansalliskokousta (Assemblee nationale) vastaan ja tuhota hallitsevan 

puolueen, joka oli ”vahingoittanut ranskan kieltä”.

 Hän halusi ”tuhota sen, mikä halusi tuhota ranskan kielen”. ”Aiheutan jotakin 

vahinkoa samalla kun teen hyvää”, sillä hän uskoi voivansa pelastaa kielen 

joukkomurhallaan.

7.5. vieraili parlamenttitalossa ja hankki sanelukoneen ja kolme kasettia. Äänitti 

kolme viestiä nauhoille, joissa ilmoitti suunnitelmistaan ja omasta kuolemastaan 

vaimolleen, sotaväen pastorille ja radio-ohjelman juontajalle. 

8.5. ”kuolemani päivä”. Pukeutui taisteluasuun ja otti kaksi automaattikivääriä. 

Lähetti kasetin vaimolleen, toimitti CJRP radioasemalle kuoressa olevan kasetin 9.30 

toimittaja André Arthurille osoitettuna. Kuorta ei saisi avata ennen 10.30, mutta 

toimituksessa avattiin ja siinä Lortie julisti: ”Vallassa oleva hallitus tullaan 

tuhoamaan.”

Lortie meni parlamenttitaloon sivuovesta ja ampui kohti vastaanottovirkailijaa ja 

sitten surmasi käytävällä kohtaamansa lähetin. Meni tupakkahuoneeseen ja sitten 

ravintolaan. Kun saapui istuntosaliin, se oli tyhjä, koska istunto ei ollut vielä alkanut. 

Oli ajoittanut iskun Arthurin ohjelman lopun mukaan, mutta koska tämä lopetti sen 

normaalia aikaisemmin, Lortie oli etuajassa). Lortie istui puhemiehen paikalle ja 

ampui kellon ja sitten edustajien istuimia. Ex-armeijan kersantti, joka töissä 

parlamenttitalossa, onnistui suostuttelemaan hänet antautumaan. Vastasi tämän 

kysymykseen miksi: ”En osaa kertoa sinulle. Se ei ollut minun sydämeni vaan pääni.” 

Poliisiasemalla sai näyn, jossa vanha mies sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että hänet 

armahdetaan. 

Kolme virkailijaa kuoli, 13 haavoittui. 1985 Lortie tuomittiin ensimmäisen asteen 

murhasta, mutta oikeudenkäyntivirheen vuoksi uusi oikeudenkäynti ja hänet 



tuomittiin 1987 toisen asteen murhasta. Ehdonalaiseen joulukuussa 1997. Steve 

Boyer, jonka isä surmattiin, sanoin, että olisi pitänyt teloittaa.

Kielen menetys

Nauhalla vaimolleen: ”sydämeni on sinun, pääni on muualla”. Ei tiennyt miksi tekee 

teot, mutta tietää, että hänen täytyy tehdä ne. Ne olivat imperatiiveja.

Psykiatri Pierre Mailloux: Lortie kärsi paranoidisesta skitsofreniasta ja suunnitteli 

rikoksensa psykoottisen episodin aikana uskoen toimivansa jumalan ohjeiden 

mukaisesti.

Kun vapautettiin sanoi, että hän oli “irrallaan todellisuudesta” tekojen aikana, mutta 

psykiatrinen hoito on vaikuttanut. ”Minulla on työkalut, joita minulla ei aiemmin 

ollut”. 

Tausta: kuusilapsinen perhe, isä oli väkivaltainen alkoholisti, joka pahoinpiteli 

vaimoaan ja lapsiaan. Hänellä oli insestisuhde vanhimpaan sisareen, josta suhteesta 

syntyi nuorin sisar. Kerran lapset keräsivät löytämänsä aseet ja vannoivat tappavansa 

isän, kun hän seuraavan kerran tulisi väkivaltaiseksi. Isä vankilaan kun Lortie 10 

vuotias.

Legendren teorian lähtökohta on, että oikeudelliset instituutiot järjestävät 

ihmissuhteita kielen järjestyksessä, ja siksi kaikki huomio on kiinnitettävä sen 

subjektin sanoihin, joka kieltää subjektia konstituoivan instituution. Hänen sanansa 

ovat dokumentti subjektin epäonnistuneesta perustamisprosessista ja siten todiste 

instituutioiden tärkeydestä subjektin muodostamisesta. (Visman 163)

Lainaa vain syytetyn sanoja. Teko voidaan luokitella lähes ainoastaan syytetyn 

sanojen kautta, ei virallisen oikeudellisen diskurssin keinoin. 

Legendre seuraa kielen vähittäistä menettämistä rikollisen teon alusta puheen ja teon 

suhteen täydelliseen häviämiseen (mikä on Legendren rikoksen yleinen määritelmä).



Rikos alkaa suunnitelmasta eli sanoista, jotka ensin puhutaan ja sitten äänitetään.  

Verbaalinen valmistautuminen tekoon. Nauhat: teon ilmoitus ja tunnustus, testamentti. 

Nauhat ovat ”teon luonnos”. Puheaktin performatiivinen voima on kuin vääjäämätön 

kohtalo. Joskin Lortien ilmoitus on hänen ”viimeinen yritys löytää seisake kielessä: 

récours à la parole” (85/90).

Rikos on sanan ja teon täydellinen erkaantuminen. Teko kytkeytyy täydelliseen 

afasiaan ja tekijän erottautumiseen kielestä. Kielen symbolisen järjestyksen ja 

reaalisen välille avautuu kuilu.

Isänmurha

Legendrelle tapauksesta tulee tutkielma isän strukturaalisesta paikasta tai toiminnosta 

ja auktoriteetista (tai legitimiteetistä) psykoanalyysissä ja laissa. Lain ja perheen, 

julkisen ja yksityisen, sosiaalisen ja intiimin väliset rajat sekoittuvat murhan tarinassa 

ja sen rekonstruktioissa.

Olennaista on kysymys auktoriteetin periaatteen epäonnistumisesta. ”On 

välttämätöntä kysyä, miksi isän vakanssi on niin hauraus ja miksi se esittää jokaiselle 

yhteiskunnalle sen välttämättömän institutionaalisen neulansilmän, jonka läpi sen on 

kuljettava.”

Lortie viittaa useasti isähahmoihin, jotka käskevät, kieltävät, vainoavat ja antavat 

anteeksi.

 Freudin auktoriteettihahmot ja roomalainen paterfamilias: Isäjumala – keisari – isä, 

jonka sana on laki; lain sanominen on isän nimessä puhumista. Isän aseman 

omaksuminen merkitsee sitä, että puhuu kuin laki – isän laki.

Kun Lortielta kysyttiin kuulusteluissa miksi? ”Hallituksella on isäni kasvot” (Le 

gouvernement avait le visage de mon pere).”Tunsin olevani kykenevä tuhoamaan 

tämän auktoriteetin, voimani olivat rajattomat.”



Legendre käsittelee tapausta isänmurhana in effigie (60): ”Me voimme, roomalaisia 

seuraten, pitää Lortien rikosta äärimmäisen häpeällisenä, sellaisena rikoksena, joka 

ottaen jumalten paikan omii Fatumin, Kohtalon.”

Legendren mukaan on siis analysoitava referenssin murhaa, iskua lakien lähteeseen, 

siihen periaatteeseen, jota lait seuraavat: lakien Lakiin. Referenssiä edusti hallitus, 

jolla isän kasvot.

Halu ja vastaava valta tuhota isän auktoriteetti, mikä merkitsee isän paikan, alkuperän, 

lähteen tuhoamista eikä pelkästään henkilön tai valtaa pitävän tuhoamista. (Lacan: isä 

murtaa lapsen ja äidin imaginaarisen suhteen, johdattaa kielen järjestykseen tehden 

subjektin mahdolliseksi; isä viittaa paternaaliseen metaforaan eli  isän-nimeen.)

Lortie oli häviämässä taistelun ”sisäistä negatiivisuutta vastaan”, jonka muodosti 

pahan isän hahmo. Hän pelkäsi tulevansa isänsä kaltaiseksi. Siksi hän halusi hävittää 

maan päältä isänsä ja toteutti halunsa pyrkimällä tappamaan isän hahmon, imagon eli 

isän/auktoriteetin/lain periaatteen representaation yhteiskunnallisen muodon.

Oman isän kohdalla referenssi ei toiminut rajana tai kieltona: ”Isän silmissä perhe oli 

kanala, jossa hän hallitsi absoluuttisena mestarina ja jossa sukupolvet olivat toisistaan 

erottamattomia.” (131) Lortien perheessä referenssiä ei representoitu vaan se, mitä isä 

representoi oli rajan puute, tyrannimaista absoluuttia. (Kyse ei referenssin torjunnasta, 

Verdrängung, vaan poissulkemisesta Verwerfung, forclusion.)

Jos insestinen halu on absoluutin halua, kaikkein saavuttamattomimman halua - 

”Halun olemukseen kuuluu mahdottoman halu.” (Lecons IV, 79) – niin isä ei ollut 

hylännyt rajatonta halua eikä siten ollut astunut symbolisen kastraation kautta 

subjektiivisuuden järjestykseen. Hän pysyi poikana eikä kyennyt omaksumaan 

asemaansa referenssin edustajana eikä siten myöskään edustamaan periaatetta, jolla 

oikea ja väärä erotettaisiin toisistaan.

Hänen perheessään ei ollut merkityksen, nimien, asemien ja paikkojen järjestystä, 

johon Lortie olisi voinut kaivertua. Ei ollut isän lakia, jota olisi voinut tunnistaa, 

tunnustaa ja seurata. Paternaalinen referenssi ei toiminut Lortie tapauksessa. Jos 



symbolinen järjestys instituoi elämän, niin näin ei ollut käynyt hänen tapauksessaan. 

Subjekti ei ollut onnistunut sisäistämään symbolista lakia. Referenssin 

epäonnistuminen avaa psykoosin kuilun.

Lortien teon taustalla on genealoginen epäonnistuminen, se että hän oli syntynyt 

perheeseen, jossa perheasemat oli rikottu. ”Hän surmasi sen henkilön, joka perheen 

konkreettisessa elämässä edusti tabujen ja erottelujen periaatteen transgressiota.” 

(141) 

Aluksi Lortie ajatteli surmaavansa esimiehensä ja tämän perheen, koska ei ollut 

saanut lomaa. Esimies oli tyranninen isä. Kun näki Quebeckin presidentin 

televisiossa, päätti murhata tämän, joka oli pakko murhata, jotta vapauduttaisiin tästä 

tyrannimaisesta isästä.

Lortien pyrkimys oli tuhota perverssi absoluutti ja vapautua tyrannimaisesta isästä. 

Hän haluaa murhata Freudin alkuperäisen isän, joka ei ole vielä kuollut. 

Joukkomurhaan syyllistyvälle psykootikolle isä ei toimi lain edustajana, koska häntä 

ei vielä ole murhattu, ja siksi hänet täytyy murhata todellisuudessa. (Joukkomurhaaja 

toimii harhaluulon vallassa ja hän valitsee tuntemattomia ihmisiä pelkästään heidän 

symbolisen arvonsa takia, joka liittyy isän rooliin. Julkinen ja näyttävä teko – lain 

reaktion vaatimus. Sarjamurhaaja taasen on pervertikko, jonka teot liittyvät äitiin: 

Henry the Serial Killer (Salecl, 13))

Rivo isä, joka nauttii liian paljon ja tekee pojan pääsyn nautintoon mahdottomaksi. 

Lortien täytyy tappaa isän kasvojen kantaja saavuttaakseen edes minimaalisen pääsyn 

nautintoon.

Mutta samalla Lortie teollaan etsii isää. Vaade isästä on ehdoton, joka ajaa häntä 

eteenpäin. Se mitä hän vaatii on alistumista laille eli teolla hän avaa tien todelliselle 

referenssille, palauttaa hyvän isän, palauttaa lain lähteen ja siten perustaa oman 

itsensä lain subjektina ja astuu elämään.

Isänmurhan teolla subjekti pyrkii subjektivoimaan itsensä ja pelastautumaan 

psykoosilta. Teko on passage à l’act. 



Freudin termein: toistaa alkuperäisen isänmurhan, jotta kuollut isä palaisi isän-

nimenä. Lortie tavoittelee isää, paternaalista referenssiä, joka tunnustaa hänet 

subjektina. Teon seurauksena hän saa Toiselta identiteetin subjektina.

Lacanin termein hän vaatii symbolista isää, joka instituoi sukupuolten ja sukupolvien 

erot, joka suojelee lasta psykoosilta ja joka isän-nimi, joka määrää kastraation 

reaalisen isän väliintulon kautta, frustraation symbolisen äidin väliintulon kautta ja 

privaation imaginaarisen isän välityksellä, on poissuljettu.

Oikeudenkäynti

Legendre ei kirjoita psykodraamaa vaan tutkii symbolisen kodifikaation prosessia, 

joka tapahtuu teon ja sen historian juridisessa tarinassa.

Lortie sekä vastustaa lakia, rikkoo sen perustavan periaatteen, että hakee lain 

tunnustusta. Teolla hakee symbolisen järjestyksen, Toisen, tunnustusta identiteetilleen 

subjektina, jota hänellä ei ole ollut. Lortie tappaa provosoidakseen lain reagoimaan, 

jotta laki vangitsee ja rankaisee häntä. Oikeudenkäynnissä tuomari on se, joka vastaa 

tekijän Toisen kutsuun. Hän tulkitsee ei vain lakia vaan tekoa tekijälle. Rankaisu on 

tunnustamista subjektina.

(Siksi Lortie on surmattava ei vain alkuperäinen isä vaan spektaakkelimaisesti myös 

imaginaarinen isä, joka edustaa lakia.)

Kuinka oikeuden teatteri kommunikoi paternaalisen referenssin/metaforan?  

Oikeudenkäynti on rikosten uudelleenesittämistä, rejouer les crimes. 

Oikeudenkäynnissä reaalinen kohdataan symbolisessa järjestyksessä. Se on rituaali, 

jossa rikoksella annetaan ”paikka kielessä” (39, 106). Tekoa tehdään läsnä olevaksi 

kielessä. Lain vaade verbaalisesta representaatiosta merkitsee sitä, että teko esitetään 

uudelleen oikeuden teatterissa. 



Oikeudenkäynti oikeuden teatterina: puhumatonta asiaa käsitellään teatterillisesti. 

Puhumattomien asioiden ja lain soveltaman symbolisen representaation välistä 

dialektiikkaa ohjaavat erilaiset kiellot ja säännöt. Diskursiivisen ekonomian periaate 

on symbolisaatio-prosessin edellytys. Kaikkea ei voi sanoa, aika on rajallinen. 

Siten oikeudenkäynnin ensisijainen tehtävä ei ole totuuden tutkiminen, joka voidaan 

tehdä näyttämön kulisseissa, vaan dramatisoida ja kielellistää institutionaalisessa 

kehikossa teon.

Syytetty ei ole oikeudessa fyysisenä ruumiina vaan sen edustajana, joka perustaa ja 

nimittää – instituoi – hänet. Hän on institutionaalisen epäonnistumisen edustaja. 

Instituution loukkaus on oman itsensä subjektina loukkaus. Oikeudenkäynti perustaa 

uudelleen loukatun instituution. Mykkyys on merkki subjektina olemisen 

kadottamisesta. Subjekti pakotetaan puhumaan, koska hän on instituution subjekti.

Oikeudenkäynti toteutetaan symbolisen järjestyksen nimissä ja se pyrkii integroimaan 

teon kielen alueelle ja korjaamaan loukatun instituution. Se on isän vakanssin 

korjaamista.

Lortien julistus omasta syyllisyydestään ja hänen vaatimuksensa tulla tuomituksi 

murhaajana voidaan tulkita toiveeksi tulla subjektiksi, haluksi tulla nimetyksi ja 

instituution tunnustamaksi.

Koska teko on kielen osallistumattomuutta tai poisjäämistä, niin sitä ei voi 

muistaakaan. Tyhjyydelle täytyy antaa kieli ja muisti. Valvontakamera oli ottanut 

kielensä kadottaneen toimijan aseman. Se ”oli täyttänyt subjektin häviämisen, 

tyhjentymisen (éclipse)”.  Videonauha esitettiin oikeudenkäynnissä sen teon 

tallentajana, jota Lortie ei voinut muistaa, koska hän oli tippunut pois symbolisesta 

järjestyksestä rikosta tehdessään. Videonauha ottaa muistin toiminnon paikan.

Legendren mukaan se ei ole merkki siitä, että tuskallinen ja traumatisoiva 

kohtaaminen reaalisen kanssa pysäytettäisiin. Oikeuden teatteri järjestää tämän 

kohtaamisen, jotta kommunikoimaton teko tulisi symbolisaation perustaksi, jotta teko 

integroitaisiin ensimmäiseen persoonaan, jotta tekijä ottaisi vastuun teostaan ja 



kääntäisi sen (se tapahtui) minäksi (minä tein). Tämä käännös on perusta 

rankaisemiselle ja paranemiselle.

Oikeudenkäynnissä näytetyt videoilla oli ratkaiseva rooli teon tulkitsemisessa niin 

tuomarille kuin Lortielle itselleen.

Kun Lortielle näytettiin videonauhaa, hän murtuu, poistuu salista itkien ja hakkaa 

sellinsä seiniä. Lortie: ”En voi sanoa: se en ole minä, se on minä (je peux pas dire 

c’est pas moi, c’est moi) Mitä te haluatte minun vielä sanovan” (62, Tuplakielto on 

tiedostamaton itseidentifikaatio, ulkoisen tai ruumiillisen syyn tunnistaminen, josta 

subjektin täytyy vielä ottaa vastuu (Goodrich, 197)). 

Videokuva ei kuitenkaan dokumentti, väline täydelliseen (vailla muistin lipsahduksia 

ja unohduksia) tapahtumainkulun esittämiseen. Video on referenssin normatiivista 

kommunikointia (communis – kommunikointi on sen yhteiseksi tekemistä, minkä ei 

pidä jäädä yksityisyyteen. Tämä yhteinen on poliittista.)  Videon rituaalisen 

esittämisen kautta perustava myytti tulee puhutuksi tuomareiden ohjauksessa, jotka 

toimivat referenssin tulkitsijoina. 

Tuomarin tehtävänä on ohjata peilivaihetta, niin että Lortie voi identifioida rikollisen 

toimijan itselleen toisena. Samalla tuomarit kommunikoivat symbolisen järjestyksen.

Psykoottinen moderni

Legendre yhtäläistää oikeuden ja symbolisen järjestyksen, joka instituoi subjektin. 

Niin subjektiivisella puolella kuin institutionaalisella puolella genealogisen 

periaatteen tuhatvuotisia konstruktioita vastaan hyökätään. Ei ole enää isiä, ei äitejä.

Legendre pyrkii asettamaan rajat modernin yhteiskunnan psykoottisille vaatimuksille, 

joka väittää tehneensä myytin tarpeettomaksi reproduktiivisilla tekniikoillaan ja 

lainsäädännöllä, joka puolustaa ”homoseksuaalista perhettä”.



Lähtökohta natsi-Saksa: juutalaisten hävittäminen oli pyrkimys asettaa tiede 

referenssin paikalle.

Tiede on toiminnan diskurssia, joka mahdollistaa sen, että sivilisoimaton halu toteutuu 

toiminnan kentällä eikä metaforan. Referenssi ei enää ole metafora, joka pitää 

subjektin erillään psykoosin kuilusta.

Referenssin struktuuri on pysynyt samana, mutta sen sisältää referenssin radikaalin 

negaation.

Olemme aikakaudella, jossa ihminen pyrkii perustamaan itsensä. Ihmisestä tulee 

tieteellisesti manipuloitava ja tarkkailtava objekti, teknologian hallinnon subjekti. 


