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Kantele-yhtyeen perustaja 

Tasavallan laulu- ja tanssiyhtye Kantele 
on tayttanyt viisikymmenta vuotia. Sen 
soittajat, laulajat, tanssijat ja lausujat 
ovat pohjoisseutuamme ylistavalla tai-
teellaan niittaneet mainetta niin Neuvos-
foliitossa kuin ulkomaillakin. Yhtye on 
saanut nimensa helea-aanisesfa kante-
leesta, joka on perussoitin puolivuosisa-
faa tayttaneessa orkesterissa. Uuuden 
elaman talie vanhalle kansansoittimelle 
antoi Viktor Gudkov (1899—1942). 

Gudkovin nuoruus ajoittui Lokakuun 
vallankumouksen ja kansalaissodan myrs-
kyisiin vuosiin. Liityttyaan 1920-iuvulla 
Venajan kommunistiseen puolueeseen 
Gudkov ryhtyi iarmokkaasti kultfuurityo-
hon. Han mieltyi pohjolaan, tyoskenteli 
Murmanskissa, Kantalahdessa ja vuodes-
ta 1932 Petroskoissa. Ensimmaisessa ru-
nokirjassaan Pohjolasia (Murmansk, 1922) 
han kertoi miten tama seutu oli lumon-
nut hanet. Nuoren runoilijan ieoksessa 
oli perlnteellisten symbolisten runojen 
lisaksi yksinkertaisia tunnelmarunoja. Eni-
ten Gudkovia kuitenkin vetivat ajan-
kohtaiset agitaatiorunot ja uskonnon-
vastaiset naytelmat, joita han kirjoitti 
teattereille. Koska han ei oilut saa
nut musiikkikoulutusta, han opetteli 
soitiamaan korvakuulolta sifraa, okarii-
naa ja posetiivia ja kaytti naita soittimia 
esityksissaan. Gudkov kierteli agitaatio-
ryhmansa kanssa Kuolan niemimaalla se
ka Karjalassa ja sai kaikkialla hyvan vas-
faanoton. 

Vuonna 1931 Gudkov tutustui eraa-
seen kanteleensoittoon innostuneeseen 
suomalaiseen tyolaiseen, joka heraHi ha-
nessa rohkean idean. Opittuaan soitta-
maan kanteletta han paatti parantaa soit-
timen rakennetta. Mita Gudkov tiesi kan-
teleesta? Hanen omien sanojensa mukaan 
vain sen, mita oli lukenut Kalevalasta. 
Kansalliseepos oli jattanyt lahtematto-
man vaikutuksen nuorukaisen mieleen. 

Han ryhtyi uudelleenrakentamaan van-
haa soitinta samalla tavalla kuin Vasili 
Andrejev oli 19. vuosisadan lopulla re-
konstruoinut venalaisia kansansoittimia. 

Taiteenharrastuksen myrskyisa kehifys 
1920-luvulla johti kansallisten laulu- ja 
tanssiyhtyeiden syntymiseen maassamme. 
Vuonna 1926 Leningradissa jarjestettiin 
ensimmaiset kansansoitinten soittajien 
kilpailut. Palkintolautakunnan puheenjoh-
tajana toimi tunnettu saveltaja Aleksandr 
Glazunov. Han kirjoitti: »Kilpailuissa 
soittaneet tyolaisten lapset nayttivat, mi-
ten syvalie kansanjoukkoihin musiikki on 
iskostunut. Ja uskokaa, nalsta lapsista tu-
lee hyvia muusikkoja.» Vuodesta 1932 
Karjalassakin alettiin pifaa saannollisesti 
taiteenharrastajien kilpailuja. 

Gudkovin ajatus kanteleen uudelleen-
rakentamisesta ja kanteleorkesterin pe-
rustamisesta kiinnosti Karjalan tutkimus-
laitosta, silla ale vastasi ajanhenkea. 
Vuonna 1932 Gudkovista tuli taman tut-
kimuslaitoksen musiikkiosaston tutkija. 
Han ehti tehda ihmeen paijon vajaassa 
kymmenessa vuodessa. Gudkov oppi 
suomen kielen, perehtyi karjalan murtei-
siin, tutki musiikkiteoriaa jne. 

Yhdessa nykyisen tunnetun folkloristin 
professor! Viktor Jevsejevin kanssa han 
teki tutkimusmatkan Karjalan piireihin. 
Praasan piirissa he tapasivat muuan kan-
teleensoittajan, joten saivat valittomasti 
tutustua soittoperinteeseen. Mainittakoon 
etta soittimet kuuluvat aineelliseen kult-
tuuriin, mutta ne kiinnostavat paitsi kan-
satieteilijoita ja hisforiantutkijoita myos 
folkloristeja ja muusikkoja. Tutkimalla 
soitinta eri lahtokohdista voidaan seura-
ta tietyn kulttuurin kehitysta. Eeppisesta 
folkloresta saaduf tiedot osoittavat alueel-
listen perinteiden olevan pysyvia . On ha-
vaittavissa myos soitinten typologinen 
yhfalaisyys, muun muassa kanteleen ja 
latvialaisen kuoklen, liettualaisen kankle-
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sin seka eestilaisen kannelin valil la. G u d 
kov kasitti kanteleen moninaiset mahdol-
lisuudet niin tieteellisena kuin taiteelli-
senakin esineena. 

Gudkov tallensi kaikki loytamansa 
instrumentin nimet: kantelah, kantelevo, 
kandalla. Han esitti ne kirjoituksessaan 
Karjalainen kantele [aikakausjulkaisu 
NARODNOJE TVORTSESTVO (Kansan-
taide) nro 8, 1937] Kantele-sanan ety-
mologia heratti erityista kiinnostusta kie-
litieteilija Dmitri Bubrihissa, joka vaitti 
sanan olevan peraisin muinaisbalttilaises-
fa kielesta. Gudkov tutki myos viritys-
ta, katten soittoasentoa, sormitusta, soit-
tajan istuma-asentoa, soittotapaa yms. 
Han niin ikaan vertasi keraamansa ai-
neiston siihen, mita oli loytanyt Kalevala-
eepoksesta. Tallaisen aherruksen tulok
sena Gudkov loi perustan soittimen 
uudelleenrakentamiseile. 

Yhdessa Kljuhinin ja Jamstsikovin kans
sa han teki kromaattisia soittimia; pikko-
lo-, altto-, basso- ja kontrabassokante-
leen. Aanen voimistamiseksi suonikielet 
vaihdettiin metallisiin ja lisattiin kielia. 
Kaiken taman tuloksena syntyi amatoo-
risoitinryhma, tulevan Kantele-yhtyeen 
perusta. Ajan mitfaan ryhmasta kehittyi 
hyva ammattiorkesteri, jonka soittajista 
mainittakoon KASNT:n ja VSFNT:n ansi-
oitunut talteilija Maksim Gavri lov ja 
KASNT:n kansantaitelija Toivo Vainonen. 

Tutkiessaan karjalaista folklorea Gud
kov ei voinut olla kiinnostumatta oma-
leimaiseen paimenmusiikkiin. Kaukaises-
sa menneisyydessa syntyneet paimensa-
velmat ja -soitot toivat mieleen arkaisti-
set menot, joiden tarkoituksena folklo-
risti Vladimir Proppin mukaan oli »vai-
kuttaa luontoon ja alistaa se ihmisen tah-
toon». Gudkov totesi, etta asenne niin 
paimensoittimiin kuin muihinkin instru-
mentteihin oli muuttunut ja menojen at-
tribuutis+a ne olivat kehittyneet taiteen 
valineeksi. 

Soitinten historiassa on paijon salape-
raista: ne ovat ihmisten luomia, mutta 
tavaliaan itsenaisia, arkaistisuudestaan 
huolimatta toiset sailyvat vuosisatoja, 
toiset taas joko muuttuvat tai haviavat 
kokonaan. Kansatieteilijan tarkkuudella 
Gudkov seurasi ja tutki naita prosesseja. 

Han kirjoitti havainnoistaan artikkelin 
Karjalaisten paimenten lauluja (kirjassa 
»Alku», Petroskoi, 1934). Karjalaisen 
paimenmusiikin nykyiset tutkimukset ovat 
omiaan selventamaan monia Gudkovin 
vaitelmia. Sita paitsi niita rinnastamalla 
voidaan saada iisatietoja koko seutum-
me musiikkitaiteen kehityksesta. 

On sanottava etta Kantele-yhtyeen ny-
kyinen johtaja, tasavallan ansioitunut 
kultfuurityontekija Andro Lehmus on jat-
kanut Gudkovin aloittamia kansansoitin-
musiikin tutkimuksia. Kanteleen ja pai-
menpiilin lisaksi Lehmus on tuonut kan-
teleorkesteriin jouhikon, virsikanteleen 
ja muita soittimia. 

Gudkov antoi tuntuvan lisan myos 
Karjalan laulukulttuurin tutkimuksiin. Y h 
dessa S. Magidin, R. Sirenin ja N. Levin 
kanssa han tallensi kymmenia suomalai-
sia, venalaisia ja vepsalaisia savelmia. 
Tuloksena ilmestyi Kokoelma karjalaisia, 
vepsalaisia ja venalaisia lauluja (Petros
koi, 1941). Alkulauseessa on sanottu, et
ta »tama on ensimmainen yritys panna 
alulle suuri tyo tasavaltamme kansojen 
laulujen kokoamiseksi ja julkaisemiseksi». 

Tutkimustyonsa ohella Gudkov ryhtyi 
hoitamaan tarkeaa virkaa: huhtikuussa 
1939 hanesta tuli Karjalan tasavallan 
laulu- ja tanssiyhtye Kanteleen johtaja. 
Yhtyeella oli vaativat, mutta innoittavat 
tehtavat. Sen oli muun muassa propa-
goitava perinteellista kansantaidetta ja 
esitettava ammattimaisesti uusia joukko-
lauluja. Ammattiyhtyeen asema pani Gud
kovin ratkaisemaan uusia tehtavia. Kon-
serttiohjelmiston luomiseen han innoitti 
saveltajat Kalle Raution, Leopold Teplits-
kin, Ruvim Pergamentin ja Lauri Jousisen. 
Syntyi teoksia, jotka ovat Kantele-yhtyeen 
ohjelmistossa viela nykyaankin: R a u t i-
on Karjalaiset haat, T e p I i t s k i n Al-
kusoitfo ja J o u s i s e n Suomalainen sar-
ja. Gudkov saveisi itsekin musiikkia. Luon-
taislahjat, opetfajiltaan Teplitskilta ja Le-
vilta saadut erikoistiedot seka folkloren 
syvallinen tuntemus toivat hyvia tulok-
sia tallakin alalia. YIeiso kuunteli aina 
kiinnostuneena hanen kantelekvartetille 
saveltamiaan Kelloa ja Suomalaisia tans-
seja seka kanteleorkesterille sovittamaan-
sa Tupitsinin katrillia. Niin Gudkovin 



KIRJALLISUUS JA TAIDE 93 

kuin muidenkin saveltajien tarkoituksena 
oli luoda kansallinen ohjelma. Gudkov 
muotoili taman tehtavan itselleen selvas-
ti jo kromaatiista kanteletta rakentaes-
saan: »Vain perehtymalla karjalaiselle 
ominaiseen savelsarjaan ja harmoniaan 
me annamme seka nykyisille etta tulevil-
le saveltajille tehokkaan valineen.» (Kar
jalaisen kansanmusiikin tutkimuksista. 
Artikkeli kokoelmasta Karjalan kotiseu-
duntutkimuksen uusi vaihe. Toinen pai-
nos, Petroskoi, 1933). 

Vasymaton kansatieteilija, folkloristi ja 
saveltaja Viktor Gudkov kokeili kyky-
jaan myos kirjallisuuden alalia. Han al-
koi kirjoittaa jo nuorena ja jatkoi koko 
elamansa ajan. Folkloren vaikutuksesta 
lahtivat kehittymaan Gudkovin runoilijan-
lahjatkin. Melkein kaikissa teoksissaan han 
tulkitsi omaperaisesti kansanrunoja. Ot-
takaamme esimerkiksi sarja Vallnta, jon
ka aihe on peraisin karjalaisesta eeppi
sesta laulusta (albumi KARJALA , 1939), 
suomalaisiin kansanlauluihin pohjautuva 
Rakkaus ja ero (albumi NA RUBE2E , 
1940, nro 5 ja 6) seka dramaatlinen ru-
noelma Sampo (NA RUBE2E , 1946, nro 
7). Nimenomaan tallaisessa klaavissa han 
naki eepoksen ikuisten aiheiden jatku-
vuuden. Gudkovin toiminta perustui 
kansantaiteen kauneuden ja viisauden 
oivaltamiseen. Kansanrunouden tulkin-
nan vapaus oli hanelle perinteiden ke-
hittamisen muoto, oman nakokantansa 
ilmaisemisen muoto. Hanen monipuolisen 
toimintansa esteettiset periaatleet olivat 

selvat ja tarkat, hanta ei vetanyt arkais-
tisuus, vaan itse kansantaiteen aate. Hie-
man tarkemmin libretosta, jonka Gudkov 
kirjoitti saveltaja Ruvim Pergamentille. 

Gudkovin ja Pergamentin yhteistyo al-
koi Kalevalan ensimmaisen laitoksen 100-
vuotisjuhlaan valmistauduttaessa. Kale
valan ja koko eeppisen perinteen tunti-
jana Gudkov auttoi saveltajaa tekstin 
komponoinnissa, kun tama valmisti Kar
jalan ensimmaista laajamuotoista sinfo-
nista vokaalisavellysta Ainoa. Vuonna 
1939 Pergament ryhtyi saveltamaan 3-
naytoksista oopperaa Kolme veljesta, 
jonka aihe pohjasi karjalaisiin eeppisiin 
lauluihin. Valitettavasti ale ei toteutunut 
taydellisesti, syntyi vain yksinaytoksinen 
teos, jonka Pergament sai valmiiksi 
1949, Gudkovin kuoleman jalkeen. 

Gudkovin innoittamana Pergament sa
veisi muitakin Kalevala-aiheisia teoksia. 
Nimenomaan folklore maaritteli hanen 
monien teostensa sisallon ja yieisen tul-
kintatyylin. 

Ansioista Karjalan musiikkikulttuurin 
kehittamisessa Viktor Gudkov sai tasa
vallan ansioituneen taidetyontekijan kun-
nianimen. Lahjakkaana ihmisena Gudkov 
jatti pysyvan jaljen kaikille kulttuurin 
aloille. Hanen tieteelliset tutkimuksensa, 
originellit ja varikkaat runonsa, hanen 
musiikkinsa, lukuisat kaannostyonsa ja toi
mintansa Kantelee-yhtyeen johtajana 
ovat havainnollinen nayte siita, miten 
pyyteettomesti ja rehellisesti han palveli 
taidetta. 


