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Prinsen aflappland - oPPikapPale

Kun Nicolaus Orn ensimmåiseri kerran vieraili Beaiwds Sdmi Tedhterissa talvella 1996

puloompelukurssin yhteydesså, vaikutti hån ensitapaamalta seikkailijalta, huUarilta" niin

melkein pelleltå. Ævan totta, sillå miten suhtautua vaatimattomaan suutarin poikaan

Lapista"ibka ho mainetta esiintymallå lapintakissa" mielelltiån muutaman poron kanssa

låhes jokaisessa euroopan hovissa 1700 - lurnrn alussa?

Ja tekee sen kiiånnettyåiin Lapille ja papintehtåvålleen selkånså - oletettavsti siitå slYstå

ettå ruoka Lapissa oti niin huonoa" sekli ettå hlin oli tullut tutuksi ruotsin kruunun kanssa

Tukholmasru pittitoitnrå enemmånkin epåilystå heråttåvåin saamelaisten esineiden ja

porojen "esittel5m" kautta. ! !

Onko tåtå miestå mahdollista ottaa vakavasti? Eik0 ole suorastaan oletettavissa ettå

hånen tarinansa tulee kertoa saman tradition mukaisesti kuin ne ryOvfitarinat jotka

håinestå sepitettiin I 800Juvulla?

Tiismållen siitå slystå ei. Sillå mies on jåttiinyt jålkeenså henkilokohtaisen kirjeenvaihdon

ja juuri sieke nouiee esiin toisenlainen kuva Nicolaus Ornista,kuva kielitaitoisesta"

opiineesta ja eltimtiå nåhneestå miehestå. Joka tosin sekaantui moniin vtirikkåisiin

t"pufrtu111iin monilla matkoillaan, mutta jolla kuitenkin oli ylempi påiimåilirå; tehda

kotimaansa tunnetuksi ja kunnioitetuksi jåirklcyneesså mutta yhå enemmåin sMstyneesså

Euroopassa. Ja mikåpa oli siis sen luonnollisempaa kuin hanl&ia itselleen sisålinptilisy sen

ajan hallitsijoiden piireihin esiintymtillå itse yhtenå heistå ?

Valhe jonka hån rakentaa on itse asiassa ihana - htin tekee itseståiån Prinssin ja muuttaa

tåten iapinmaan kirjaimellisesti valkoisesta ltiiskåstå kartalla eurooppalaiseksi
,'valtakunnaksi" Siinåpå ehkå ajattelemisen aihetta ttimåinpåivåin Saamenmaan

puhemiehille? Sillå tttO"n nikså tiesi Nicolaus Orn saarnritakseen åiinenså kuuluville

vallan suurissa saleissa ;
nKun ensin olin itse oppinut kåyttåyt)'miilin prinssin tavoin"kohdeltiin minua my0s sen

mukaisesti."
Beaiwds S6mi Tedhter on ottanut vastaan suuren haasteen vuoden 1997 ensimmiiisellå

puolivålillå. "Prinsen aflappland" nåytelmiin mukana on Beaiwd5illa myos

iastennåytelmå kietuematkassa"Njoammelnillå ja Salai - ima5vuohta", jonka olemme

tuott*å yhteistyosså Finnmarkun Poliisin ja Oikeusministeri0n kanssa. Suuri kiitos

heille.
Mutta kahden esityksen valmistaminen rinnakkain niin lyhyesså ajassa on jattanyt jåilkenså

BeaiwåSin vaatimattomaan tuotantoyksilftOdn. Mutta yleis6mme huomioiminen" sekå

pienten ettå suurten katsojien" on aina ttirkeinta.

Toivomme tåten teidåin viitrtyvlin Kaksoisesitystemme seurassa;kaksi nåytelmiiå jotka

eivåt ehkå ollenkaan ole niinkaukana toisistaan kuin Ornin l700Juvun syrjiihypyt ja

naiivi pupujussitarina voivat kuulostaa ;Seikkailija Orqioka hakeutui vieraisiin

lculttuuråihin ajaakseen oman kansansa asiaa ja Nilla, jåinisraukka joka joutui omiensa

vainoamaksi erilaisuutensa vuoksi.

Alex Scherpf
Teatterinj ohtaj a /Ohj aaj a



TAPATITIJMAT

I NÅYTOS

Nicolaus istuu olohuoneessa, Moskovan ulkopuolella sijaitsevalla maatilalla;

Perobraåensky, seuranaan Alexis Kurbatov.

Nicolaus on hammætynyt saamastaan vastaanotost4 ja Alexis sanoo olevansa hieman

epåvarmå hånen henkilollisrydestååq mutta lupaa ettå håintå ei tulla unohtamaan. Alexis

on yllåttynyt Nicolausin u.nfuanti"t"n taidosta. Nicolaus tuntee itsenså imarrelluksi ja

r*to trånåtte olevan suuren haasteen pystyå pitamaan kielenså keskellå suuta.

Jonkin ajan kulutua haluaa hån kokeilla poydtillå esillå olevaa backgammon-peliå. Hiin ei

ole pelannut aikaisemmi4 mutta oppii nopeasti. Ja saa par-haan avauksen

paikalle itmestly Fedor Romodanov.ky$ka valittaa Nicolausin saarnaa vastaanottoa ja

haluaa hyvittaå sen tarjoamatla lasillisen ja kaksi tai kolme. Htin esittåytyy Moskovan

kuvernOårint! Meriadmiraalin4 salaisen palvelun påiiillikkOnilVenåjiin Prinssinå ym.

mutta ennen kaikkea on hån Tsaarin yståvå ja palvelija. Ja niin kohotetaan maljat Tsaari

Pietarille ja hånen terveydelleen'

Fedor patjastaa ettei hiin eivåtkå hånen tiedonliihteenså tiedå juuri mitåån

faponiaå.Nicolaus tåsmentåiå ettå Laponia on kovin suuri alue. Mutta Fedor tietåiå

tytia r." ettå raja aikanaan kulki Våisterbottenissa" mutta kirjallinen materiaali on

.patæ*a[istå ja vanhentunutta ja sen vuoksi tåysin hy6dyt6ntå.

- tæ.eilrn siita syysta mine olån tåållå" kertoakseni valtakunnastani. Kun aika on kypså

tulet tiettirnåån kaifen mita tarvitset sanoo Nicolaus ja jatkaa; Miksi ajattelet sitå nyt, ja

asetat hyvåin tahtoni koetukselle?

Fedorilå on epåilyksen håivå siitå ettå Nicolaus sattaa olla vakoilija" ja sanoo ettå hånen

on sen vuoksi-oltava varovaineq ja håin pyyttiå Nicolausta ymmåirtåmtiå sen. Nicolaus

haluaa saada asian pois ptiivajfiestykseJtalu pyytiiå Fedoria aloittamaan kuulustelun

jotta he voisivat nopeasti viedå asian loppuun.

Mutta se ei olekkÅ niin ytsinkertaista-. Fedor haluaa tietåiå onko Nicolausin ja Karl KI
vtililla mitaan yhteyttå ja eiitttu joukon kysymyksia. Alexis Kurbatov voi kertoa ettå

Karl XI epailLe Nicolausin prinsseyttå" kun taas Kuningas Jqpeph on useaan oJteeseen

ottanut Ornin vastaarL eika nae mitaen syytå eptiillå sitå ettå Orn on Kuninkaallinen.

Kuitenkaan ei ole olemassa mitåiin todisteita Ornin taustasta.Nicolaus aistii tiettyå

epåluottamusta.

Hiin kertoo ettei itse pidå Karl )(II sta kovinkaan paljon ja ettå s1y miksi Karlei hyvåksy

hiintå Kuninkaallisena on ettå Ruotsi katsoo Laponian omaksi alueekseen. Fedor

ihmettelee miten Nicolaus siinå tapauksessa ptiåii tapaamaan Karlia Altranstadissa. Kullå,

tållå oli matkaevåiåinå kirje t udvig )(Iv lta jolla hrin huijasi ruotsalaiset luulemaan hånen

olevan ranskan kuninkaan ltihettilås.



Mutta vierailu Karlin luona oli epåonnistunut, Nicolaus tehtiin naurunalaiseksi ja hånet

heitettiin ovesta ulos. Ennenkud hån jåtti hpåstit luninkaan talolle, teurasti hån

muutaman poron ja jåtti ruhot, suolet ja vatsolaukut kuninkaan rappusille'

Fedorin miålesta tÅa kuulostaa kovin merkilliselta eika han ole va^rma uskoako sitå.

Hån on edelleen epåluuloinen. Hån pyytåii Alexista olemaan "Paholaisen asianajajanja

pitae HlrtOkohtana ettå Lapin prinsii on vakoilija. Heidå kaldessåån yhå kuumemmaksi

iurr* keskusteluu, runoo Nicolaus ettå hån ei enåli halua lnrlla lisåå tåmånkaltaistg hån

haluaa tavata fsaarin. Fedor råjåhtååi, Tsaari saapuu paikalle ja huomaa Ornin'

Fedor pyytåii Tsaaria olemaan varovainen sanoissaaq heidåin on ensin saatava selville

kuka ttimå Orn on.

peter pitåiå Nicolausist a, ja pfiåatåtå olemaan Lapin Prinssi kunnes påiinvastainen on

todiståttu. peter p)'ytåå Nicolausia kertomaan Laponiasta, ja niin ilta kuluu maljojen

kohottelunia faiin tarinoiden myotå. He pelaavat backgammonia ja Pietari voitta4

samassa puitull"-r*puu Fedor tuoden huonoja uutisia.Peter syyttliå Nicolausta pelissli

tahallaan håviåmisestå.
Fedor ilmoittaa ettå Nicolaus on ptiåtetty pittiå vangittuna siihen asti larn asioihin saadaan

selqys ja varnuus siitå ettåNicolaus ei ole uhkana Venåjåille ja Tsaarille.

2.NÅYTOS

Mydhåiisenå iltana Moskovassa.

Nicolaus istuu vankilassa ja keskustelee vartijan kanssa. Hiin lukee Tsaarilta saamaansa

kirjettå ja pyytåii vartijaa selitta*ian håinelle asian joka vailnrttaa hieman epåselvåltå ;

..,, olen larullut huhuja maineeståsi ja haluan sen vuoksi vanrstaa sinut puolalaisella

untuvapeitoll4 j otta pysyrsit liimpimåinåi. . "

Varustukset tulevat ja Nicolaus iajuaa "puolalaisen untuvapeiton " olevan maalaus

jtilsestå merestå.

ionkin ajan kuluttua kantautuu taas askelten åiåni ja sisåiån astuu kaunis nainen. Hånet

toivotetaan tervetulleeksi ja pitkien selvittelyjen jålkeen Nicolausille valkenee ettå tåimå

ei ymmårrå Venåjåiii, ln*n on puolalainen Nyt hiin myOs ymmiirtååi mitå Tsaari oli

tarkoittanut "puolalaisella untuvapeitolla ".
puolan Kuningas August II on lahettåinyt Ctristinan, Tsaarille, "Yståv5rysvierailulle"'

Kuluu 40 piiivåiå.

Fedor ilmaantuu paikalle ja ihmettelee mita on tekeilla. vartija selitttu parhaansa mukaan

ettå vanki on vaaiinut its;[een tiettyjå yksityiselåimiin vapauksia ja Tsaari on myonttinyt

hiinelle ne. Jokatapauksessa Fedor iuhtoo sisåille selliirq erittåin huonona ajankohtana.

Nicolaus raivostuu silmittomåsti ja uhkaa Fedoria selkåsaunalla. Tiillå kertaa Fedor tuo

hyviå uutisia ; He ovat saaneet vakuuden Ornin taustasta" Ranska on tullut htinelle

"*kri, 
ja hlin on nyt vapaa mies. He kohottavat maljat Nicolausin vapaudelle, mutta nyt

tåmå on saanut itsCfleenuuden ongelman" nimittein Christine. Nicolaus pyyttiå tulla

lukituksi selliin vielå kerran, puoleksi tunniksi.

Hån kertoo Cluistinelle joutuvansa teloitetuksi ja pyytbtåtå matkustamaan takaisin

Puolaan ja synnyttåmåii heidån lapsensa siellå.

Vastahakoisesti Cluistine my0ntlry



KAHDEN pÅrVÅx KuLUTTUA TSAARIN rvOnUOnmESSA PIETARISSA:

Nicolaus on krapulassa, lievåsti sanoen kurjassa lunnossa. Håintå oksettaa.

Tsaari on ylpeå uudesta kaupungistaan ja pyyttiåNicolausta kuvailemaan ntikemlinså.

Hiin pyytiiå my6s tåtå siunaamaan kaupungin papin ominaisuudessaan. Edelleen hårn

pyytåå anteeksi Nicolausin saamaa kohtelua, sillå hiin ntikee Nicolausin

muuttuneen.Nicolaus on vetåytynyt itseenså, Tsaarin mielestå.

Nicolaus my6ntiiå serq ja sanoo alkaneensa halveksia itseåiin. Hiinen ellimiinså on houkan

eltimåiå.

Ennenpitkpi håin tunnustaa; Hån ei ole mikli:in prinssi. Pietari ihmettelee miten tåimå on

pystynyt huiputtamaan niin monia itseåiiin mukaanlukien. Nicolausin mukaan se oli hyvin

ylsintlrtaista: "Minusta tuli sMstynyt, mannermainen ja sitåmyOten erilainen kuin muut

iappalaiset. Minun tarvitsi vain opetelh kayttaytymtiån prinssin tavoirq larn se oli tehty,

tåtrAettiin minua my6s prinssinå."Tsaari on håmmåstynyt ja pyytåiå håintå kertomaan

listit! Nicolaus jatkaa; i Petoksen taidetta ei voi pukea sanoiksi. Mutta suurin etuni oli

kykyni oppia vieraita kieliå. Nåyttåiå silta ettei l6ydy suurempaa kohtelijaisuuden

osoitusta monarkkia kohtaan kuin se ettå puhuu zujuvasti håinen kielttilin. Peter

ihmettelee miksi Nicolaus valitsi paljastaa itsensåi" silla sita hiinen ei olisi tarvinnut

tehdå.Nicolaus sanoo olevansa kyllastynyt nanipeliin ja haluaa sen loppuvan' Pietari

ehdottaa ettå he pitavat paljastuksen omana tietonaarq ja pyyttiå Nicolausia kertomaan

enemmån muutokseen johtaneista syistå.

Syynå on Christine, "puolalainen untuvapeitto". Sydiinsuru oli hlinen paljastukseensa

iotttaua tekijå. Hån håpeiiå omaa etåiiintymistiiån alkupertiisestå påiåmåiiiråsttiiin; nimitttiin
johdatella omaa kansaansa. Nyt hån tahtoo Tsaarin auttavan hanta toteuttaakseen

lodellisen velvollisuutensa; ajaa ruotsalaiset pois Lapista.

Mutta valitettavasti, Tsaari ei suostu siihen. Håin ei voi loukata ruotsalaista territoriota

ilman hyvåiå syytA. Nicolaus yntttiå suostutella håntå" tuloksetta.


