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lettiin yhdessl. Avustaja toisti, mutta hieman muunnellen
sdveltd, sarran sdkeen. Siile aikaa p6dlaulajalla oli aikaa
sepittdd tai muistella seuraavaa sdettfl, kunnes hln viimeisid tavuja toistettaessa yhtyi avustajaansa. Sitten hdn
taas lauloi yksin seuraavaa siett6, jonka toveri samoin
toisti. Niin jatkettiin runon loppuun, jolloin laulajat saivat
hyvdn kestityksen ja heitri kehoitettiin jatkamaan koossaolevien ratoksi. Mutta kun he olivat laulaneet runovarastonsa loppuun, vdsyivit tai ti6ni sortui, niin harvoin tapahtui,
ettei olisi ollut niitd, jotka olivat valmiit astumaan heidtin
tilallensa. Kaikki ldsniolijat sekii nuoret ett[ vanhat kerti:intyiviit laulajien ympzirille huvitettuina ja tarkkaavaisina
kuunnellen lauluja, jotka siten periytyivtit halki aikojen,
suvusta sukuun, ilman ettri niitl kirjoiteltiin muistiin. Kun
trimd ajanviete on saavuttanut ennen muita seurahuveja
kansan mieltymyksen, saattoi tdllaista laulua herkedmatte
jatkua usein myrihd[n yiihon, kunnes uusi kestitys tai uiri
seki humala sen vihdoin lopettir.
Kaikista vanhimmista tiedonannoista kiiy selville, ettti
kaksinlaulu oli vleistd Savossa, Ldnsi-Suomessa,Pohjanmaalla ja Karjalassa. Savolaisetja pohjalaiset kansanrunoilijat kiiyttivdt usein samaa esitystapaa omia sepitelmitinsfl
laulaessaan- siis rlainaten>sen vanhasta runonlaulusta.
*
Viiitetiifln, ettd samoilla alueilla kuin kaksinlaulua myiisoittoa
harjoitettiinrunonlaukin kanteleens
P o r t h a ns i i t t i k e r t o o : > A i n am i l l o i n
lun yhteydessd.
maanmiehemme huvittelevat tavanmukaisella laululla, he
enimmdkseen mielell66n yhdistdvdt siihen kanteleen soiton.
Jos siis on saatavissataitava soittaja, niin tdmd s6estdi laulajia kielisoittimella. Jos yksi vain laulaa, niin kanteleensoittaja hoitaa puoltajan tointa, ja kertaa kanteleellasdvelt6,
josta puoltaja tavallisesti pitiiii huolen. Sen kestiessdlaulaja
on vaiti.>
Italia.laisen Acerbin vv. 1798-99 Suomeen tekemiiltd
matkalta julkaistussakirjassa on tunnettu kuva runolaulusta.
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Muinaisrunoj en historia.

Siin[ kaksi miestfl laulaa toisiansa kddest[ pitden ja kolmas
sAestdl kanteleella. Samanlainen kuva on Acerbin matkatoverin A. F. Skjoldebrandin matkakuvauksessa. Tavallaan
lauluun kanteleen sdestykselldviittaavat Vuoleen sdkeet:
Kylla soipi soria iiflni,
ihni kaunis kaljakoipi,
kun on soria soittelija. (124)
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Runoissa tavataan V6indmriinen samalla kertaa kanteleen
5oittajana ja laulajana. Vienan ld:inissd metsdn emdntd nousi
kuulemaan
ViiinAmdisen soitant.oa,
soitantoa, laulantoa. (583)

VaiinImiiisen kutsuttua kaikkea kansaa kannelta soittamaan:
Ei kay ilo ilox,
eikd laulu laulux.
Rupei vanha Vdinhmriinen,
siitii kiivi ilo ilox,
siit6 laulu, laulux,
siitii soitanta somax. (589)

Ka nteleensoittorunossa
sanotaanViiiniimoisestd, ettd hfln
rSoittelovi, laulelovir (620).
Suomen Karjalassa \rlinAmoisen soittaessa
,
,

Jo ilo ilolta tuntui,
laulu laululle tajusi. (547)

Tahi nuorison soittaessa
Soitti nuoret, soitti vanhat,
soitti keskinkertahiset,
ei laulu lauluksi kajaha
virret virreksi menesty (549, 550).
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Vfliniimciisen soitellessa:
Jo ilo ilolle tuntui,
laulu laululle kajahti (551)
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Tdllainen oman laulunsa kanteleella sflestdminen lienee
ollut harvinaista. Runonkerdhjdtkiirineivit sellaistatapaa ole
ndhneet.l
{€
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alueilla,
Etel iiisille
V i r o s s aj a I n k e r i s s d r u n o j a
esitti kuoro tahi kaksi kuoroa esilaulajan johdolla. J. Chr.
Petri mainitseeVi r o s s a olleenkaksi kuoroa: >I{e laulavat
aina yksihdnisestikahtena vuorottelevana kuorona, niin, ettd
jokaisen sdkeen, minkA toinen kuoro laulaa, toinen toistaa,
vieleipdjoskus useammankeruan.>Edelleenhfln kertoo: uP[6laulajina ovat naiset. Tavallisesti he jakautuvat kahteen
kuoroon. Toinen kuoro laulaa shkeen,toinen toistaa. N{uutamiin lauluihin he liittiiviit joka sflkeen j[lkeen mddr:ittyjI
Iopputavuja, joissa ei ole ajatusta eikei jzirked, kuten hdissd
'kassilienne,kannikenne,mitkri paikoittain
venytetAfln pitkaveteisiksi,Tarton tienoilla taas lauletaan reippaasti.>
Tdm6 viron kielt[ taitamaton saksalainen kiisitti kyllii
oikein esittdmistavan ja myoskin kuoron loppu-leelottamisen,
refrdngin.
. Inkerin
ninolauluun kuuluu vuorottelu esilaulajan
ja kuoron veilillA. Kuoro toisti esilaulajansanat kaksi, kolme,
jopa nelidAnisesti,jos miehiii oli mukana.
Joka sdkeenjiilkeen kuoron liitttimristti loppuloilotuksesta
Ahlqvist arvelee: rFIe, liittiiviit joka runosdkeenperdAn pit'nuotin
kAn,
kannatukseksi'kutsutun loilotuksen,joka, ennen
toisen sdkeen sanomista, kerrotaan kolmasti ja lauletaan
tavuilla: tuulaillallej, hoila-illallej. Tdmd loilotus arvattavasti
ottaa paljon aikaa, ja n6in kelpaa v6hempi-muistoinenkinesi'entiseen
laulajaksi, vaan
aikaan', sanoi muuan vanha
'oli
timmfl,
virttiikin kyllii laulaa, ei silloin tarvinnut tuulaillalla laulua jatkaa niinkuin nyt.r
Tate loppuloilotuksen liittAmist[ inkerilhiset pitiviit vendllisestti vaiktrtuksesta syntyneend ja arvelivat >duusinkoitar
ja rmaasinkoitarlisdtyn vasta ven:ikiistentullessanaapureiksi.
I B. A. Paldani kirjoittaa ephselvhstiParkanosta (v. 1852): >Vanhat sanovat tiiAllii ennerf I(anteleillain lauletun.u

