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человека, будь то «слив» негативных эмоций и состояний, явный 
или скрытый, любые манипуляции, равнодушие, неуважение и так 
далее. Образ предполагает целительное воздействие на человека 
на максимально возможную сейчас глубину и никак иначе. При 
невозможности соблюсти данные условия банный обряд не 
проводится.

61 The Finnish people love their saunas and get naked in no time in front 
of family and friends whenever it’s time for a relaxing steam.

63 In Finland swimsuits, towels, or any other garments are rarely worn in 
the sauna. Families often go to the sauna together, which is not consi-
dered eccentric since family saunas are an old tradition. In these private 
saunas swimsuits or towels are never worn.

66 “Naturism is a way of life in harmony with nature, characterised by 
the practice of communal nudity, with the intention of encouraging 
respect for oneself, respect for others and respect for the environment”. 
INF 1974

67 Saunatonttu literally translated the sauna elf, is a little gnome or tute-
lary spirit that was believed to live in the sauna.
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Он очень прост и эффективен. На тело, распаренное в парилке, 
наносится равномерно мелкая соль и плавно руками растирается, 
медленно и с ощущением прокатывания крупинок соли под ладонью 
(отсюда и название – выкатывание). При этом происходит съём 
солью, как кристаллической структурой, ненужной информации и 
удаление её из организма. Соль при этом применяется любая, любого 
помола, кому как больше нравится. Применение морской соли 
предпочтительнее, как более натуральной.

Парение вениками – особая, наиболее известная и значимая часть 
банного обряда.

Мы в нашей бане придерживаемся традиционной техники 
парения, насколько это вообще возможно, дополнительно насытив 
её элементами, позволяющими в полной мере раскрыть наши 
умения и способности. Воздействие на парящегося предполагается 
комплексное, как на физиологическом плане, так и на энергетическом, 
позволяющее получить максимальное очищение организма в 
процессе парения. Температурный режим нашей бани соответствует 
более режиму русской парной, нежели сауны, температура около 
70-80˚С, влажность около 40-50%. Мы не ставим задачу максимально 
нагреться и просидеть максимально долго в парилке. Следовательно, 
общая нагрузка на человека получается совсем не чрезвычайная, даже 
комфортная. Тем более что метод парения вениками не предполагает 
бестолковых хлёстких сильных ударов, а наоборот, все движения 
достаточно мягкие, глубокие, осмысленные.

Основным действующим лицом «банного обряда» являются 
парильщики, прошедшие специальное обучение и которым 
«поставлены руки на веник».

Прохождение специального обучения и «постановка рук» на 
веник являются необходимым условием участия банщиков в нашем 
«банном обряде».

Образ банного обряда исключает любое негативное воздействие на 
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Ievads

 Latviskais pirts rituāls ir latviešu senas dzīvesziņas sastāvdaļa. 
Mums nav viena konkrēta vēstures avota, kurā precīzi konstatēt, kāds 
daudzus gadsimtus atpakaļ ir bijis latviskais pirts rituāls visās tā niansēs, 
bet, rūpīgi savācot visus izkaisītās informācijas fragmentus latvju 
dainās, tautas ticējumos, senos hroniku fragmentos, etnogrāfiskajos un 
arheoloģiskajos pētījumos, varam droši apgalvot, ka latviskajam pirts 
rituālam ir senas saknes, kas stiepjas vairāk nekā tūkstoš gadu senā 
vēsturē. Gluži kā Ausekļa – Miķeļa Krogzemja un Jāzepa Vītola dziesmā 
par Gaismas pili, kur

“... Tautas dēli uzminēja
Sen aizmirstu svētumu:
Gaismu sauca, Gaisma ausa,
Augšām cēlās Gaismas pils!”,

arī latviskais pirts rituāls neizskaidrojamā un brīnumainā veidā ir 
saglabājies latviešu tautas zemapziņas atmiņā cauri daudzkārtējiem 
latviskā noliegšanas periodiem un okupācijas gadiem, cauri 
tumsonīgajiem viduslaikiem. Īpaši smags vēstures periods ir bijuši 
viduslaiki, kad, piemēram, tika aizliegta un aizmirsta romiešu pirts 
kultūra – Sanus per Aquam (veselība caur ūdeni) – ko mēs šodienas 
modernajā pasaulē atkal esam cēluši godā un pazīstam lietojot tikai 
abreviatūru SPA.

 “Romas valsts ekonomiskais pagrimums un kristietības sākums 
izraisīja dārgās peldes kultūras pagrimumu. Kristietības sākumā cilvēki 
vēl atzina pirtis, taču laika gaitā augošā dievbijība un pārspīlētais 
kautrīgums radīja pat ķermeņa higiēnas noliegumu.”1

1 Maalehe Raamat, “Pirts. Veselība ikdienā”, 8. lpp.
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было соблюдать некоторые архитектурные моменты, и главное 
возвести широкие своды устьев, в высоту не менее 0,5 метра, а в 
глубину – 1,5 метра. 

В таких печках пекли хлеб и варили щи, после приготовления пищи, 
из печи выгребали все угли, тряпкой обтирали стены от сажи и копоти, 
внутренне пространство топки устилали соломой, ставили лоханку 
с водой или лечебными травами и заранее распаренным веником. 
Парящегося усаживали на специальную лопату и засовывали внутрь 
печного устья и закрывали заслонку. Если нужно было поддать жару, 
купающийся плескал воду на стены.

54 Банный обряд в нашем видении – совокупность банных 
мероприятий, объединённых общей целью и несущий глубокий 
смысл, выраженный в знании и умении её непосредственных 
исполнителей и организаторов. Наиболее важными и неотъемлемыми 
составляющими банного обряда являются: душевная беседа, 
выкатывание солью, парение вениками.

Душевная беседа – это способ общения в банном пространстве 
– глубокий, осознанный, душевный, живой. Также это способ 
очищения сознания от ненужных элементов, помех, мешающих 
жить, оказывающих негативное влияние на психику и которые 
не так-то просто сразу опознать и от них отказаться. Немногие 
владеют данным методом в должном качестве. Хотя знание простых 
основ его позволяет себя и окружающих приводить в состояние, в 
котором решаются те жизненные задачи, которые на бытовом уровне 
решаются с трудом. Однако, в нашем пространстве есть настоящие 
мастера этого метода исцеления сознания – своего и окружающих и 
мы знаем их имена!

Выкатывание солью – тоже способ очищения от ненужных элементов, 
но только уже тела физического и заодно при должном умении и 
других тонких тел человека и внутренних органов. Имеется в виду, 
прежде всего очищение «энергетическое».
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Citāti oriģinālvalodā

20 When you splash water on the hot rocks, it creates a dry vapor which 
the Finns call löyly, which translates to “spirit of life.”

27 Pirtyje galima naudoti viską, kas auga. Gamtoje nėra nieko žalingo 
žmogui, kiekvienas augalas turi vertingų savybių. Nemalonumai prasi-
deda tada, kai žmogus tų savybių nežino ir naudoja jas netinkamai.

Vantas galima naudoti labai įvairiai: vartojamas jų nuoviras, jos naudo-
jamos kūno kompresams, garinės aromatizavimui, vanojimui – vietinei 
efektyviai odos stimuliacijai – ir netgi giluminiam žmogaus psichikos 
poveikiui.

Jeigu žmogus pirtyje nori tik atsipalaiduoti, tai geriausia klasikinis pa-
sirinkimas: beržinės, ąžuolinės, kaduginės, kiečio vantos. Kaduginė 
vanta, kad nebūtų dygi, specialiai paruošiama pašutinant.

Moterims puikiai tinka liepa – klasikinė moteriška vanta. Vyrams – 
vinkšna (lot. ulmus effusa). Energetikos papildymui puikiai tinka juo-
dasis serbentas. Labai įdomi yra pelynų vanta. Ji puikiai tinka relaksaci-
jai ir savęs stabilizavimui.

Visa tai, kas paminėta, anot Zieduonio, yra labai maža dalis turtų, duotų 
mums iš gamtos.

“Aš manau, kad yra normalu, kai žmogus eina į pirtį su 12-18 skirtingų 
vantų. Tiek daug vantų surišti yra sunku, todėl galima naudoti vadina-
mas “kokteilines” vantas – į vieną galima surišti įvairių žolių ir medžių 
lapų. Toks energetinis kokteilis yra geras tuo, kad turi visų sudedamųjų 
dalių poveikį, tačiau, iš kitos pusės, “grynomis” vantomis dirbti yra 
geriau. Jomis galima lengviau operuoti ir pasiekti norimo rezultato.”

53 В мире не было аналогов бани в русской печи, в такой бане парились 
и дети, и старики, и больные. В настоящий момент она является 
экзотикой. Чтобы сделать баню в печи, при ее строительстве нужно 
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 Tajā laikā daudzas latviešu pirtnieces, kas patiesi saprata latviskā 
pirts rituāla spēku un mācēja pirtī dziedināt, tika nežēlīgā veidā 
spīdzinātas un sadedzinātas, jo tā laika varas vīriem – dažiem vienkārši 
prāta vājuma dēļ, citiem sadistisku tieksmju vai varas un intrigu dēļ – 
labpatika šīs pirts spēka pazinējas pasludināt par raganām. 

 “Tieši viduslaikos, raganu vajāšanas procesos, aizgāja nebūtībā un 
nezināšanā daudzas jau antīkajā pasaulē pazīstamas receptes, ārstniecības 
metodes, dziedniecības paņēmieni, jo sievietes, baidoties no inkvizīciju 
tiesām, baidījās pārņemt zināšanas no savām priekštecēm.”2

 Pagājušajā gadsimtā, Latvijas okupācijas laikā, padomju komunis-
tiskie funkcionāri pirts tradīciju pilnībā izkropļoja un degradēja, radot 
vairākām paaudzēm absolūti aplamu un bieži negatīvu priekšstatu par 
pirts nozīmi un tradīcijām. Somu tautas labi iecerētā dāvana Padomju 
Savienības valdībai tika transformēta padomju saunas versijā ar ēšanu, 
piedzeršanos, dažkārt izvirtību un reizēm arī letāliem iznākumiem vienā 
no viesību nama telpām, kura nesaprotamu iemeslu dēļ bija ļoti karsta. 
Ar dziedniecisko, garīgo, latvisko pirts rituālu tam nebija pat vājas 
līdzības. Tomēr, arī tajos gados okupētās Latvijas tālos lauku nostūros, 
latviskais pirts rituāls turpināja gruzdēt tautas zemapziņas atmiņā.

 Un šodien, tautas dēlu un meitu – pirtnieku un pirtnieču 
“uzminēts” jeb no tautas zemapziņas atcerēts un no informācijas lauskām 
kopā “salīmēts”, latviskais pirts rituāls ir stabili un droši nostiprinājis 
savu unikālo vietu pasaules tautu pirts kultūras mantojumā un tā dzīvajā 
pielietojumā.

 Katra tradīcija, kas veido mūsu nacionālo identitāti, ir būtiska un 
kopjama. Tāpēc esmu uzrakstījis šo grāmatu, jo man šķiet, ka ir svarīgi, 
lai katrs cilvēks, kurš sevi uzskata par latvieti, zinātu par latviešu pirti 
un latviskās pirts rituālu, kas ir vērā ņemama mūsu nacionālo tradīciju 
sastāvdaļa.

 Savā darbā esmu apkopojis savu pirtnieka pieredzi, no maniem 

2 http://lv.wikipedia.org/wiki/Ragana



skolotājiem gūtās zināšanas, fragmentus no publiski pieejamajiem rakstu 
un drukas darbiem, kā arī savu mazo daļu no latviešu tautas zemapziņas 
atmiņas.

Divi dienas mežā gāju,
It nenieka neredzēju;
Kad es gāju trešā dienā,
Ieraug’ zelta ozoliņ’.
Pie tā zelta ozoliņa
Sudrabiņa upe tek;

Tās upītes maliņā
Dieva dēli pirti taisa.
Tur Saulīte pērties gāja
Ar savām meitiņām.
Dieva dēli garu meta,
Zābakos stāvēdami.

6 95
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Vēstures liecības

Latviešu pirts rakstos

 Pētot dažādus senus aprakstus, esmu secinājis, ka pastāv 
ievērojamas grūtības atrast pilnīgi drošus informācijas avotus, no 
kuriem gūt absolūti precīzu priekšstatu par latviešu pirti un latvisko 
pirts rituālu. Ņemsim kaut vai latviešu tautas ticējumus, kurus sākotnēji 
uzskatīju par vienu no drošākajiem avotiem. Šeit ir virkne ticējumu, 
kuri ir pretrunā viens otram, piemēram, vai pirtsslotas ir gatavojamas 
jaunā vai vecā mēnesī:

“Pirts slotas jāgriež vecā mēnesī.
Ja peramās slotas sien jaunā mēnesī, tad aug blusas.
Vecā mēnesī pirts slotas jātaisa, tad blusas neiemetīsies.
Pirts slotas žagari jāgriež jaunā mēnesī, tad slota ir laba, 
stipra un viņai nebirst lapas nost.
Ja pirts slotu žagarus griež mēneša brucībās, dilstošā mēnesī, 
tad slota ātri izput un viņai nobirst lapas.
Pirts slotas jāsien jaunā mēnesī, jo tad lapas nenobirst.
Pirts slotas jāsien no Jāņa dienas pušķiem vecā mēnesī, tad 
āda neniez pēc pēršanās.
Pirts slotas nevajaga siet jaunā mēnesī, jo tad pērējiemies 
niez miesa.
Peramās slotas jāgriež vecā mēnesī, tad niestis nemetas.
Peramās slotas vajaga siet jaunā mēnesī, tad nebirst lapas 
un ir mīkstas.
Peramās (pirts) slotas vajagot siet vecā mēnesī, tad ļaudis 
nemiezot, kur neklājas.
Kas ar jaunā mēnesī taisītām slotām peras, tam kasus 
metas.”3

3 http://www.pirtslietas.lv/web/?id=400275
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 Vai arī par pirtsslotas atstāšanu uz lāvas pēc pēršanās:

“No pirts aizejot (nomazgājušamies), uz lāvas jāatstāj 
garmeta un slota, lai Laimiņa var izpērties.
Slotu pēc pēršanās pirtī nedrīkstot uz lāvas atstāt, tad velns 
peroties.”4 

 Jāņem arī vērā, ka rakstiskās liecības par pirti tapušas dažādos 
laikos un gadsimtos, kur tā laika apstākļi, cilvēku izpratne un daudzi 
citi faktori varēja būtiski mainīt vienu vai otru pirts tradīciju. 19. gad-
simta tautas ticējumos nereti parādās kristīgās baznīcas vērtības pirts 
rituālos, kas pastāv līdzās ticībai Mārai un Laimai: “It īpaši vecās sievas 
tā darījušas: nopērušās, nometās ceļos uz lāvas beņķīti, noskaitīja tēva 
reizi, nobučoja lāvu un slotu. Vecākās sievas vēl tagad neļauj pirtī 
kliegt, aurot, dziedāt. No pirts iznākot, pārmet krustu, noskaita tēva 
reizi, un vēl kādu pantiņu; saka vēl: “Peries nu, mīļā Māriņ, mūsu pērtā 
gariņā.””5

 Tāpat, piemēram, varam iztēloties, ja kāds pirts pētīšanas entu-
ziasts tālā nākotnē pētīs latviešu paradumus iet pirtī 20. gadsimta 
astoņdesmitajos gados, ļoti iespējams, latviskajai pirtij var tikt maldīgi 
piedēvēts tā laika raksturīgākā pirts – sausa, karsta, komplektā ar brangu 
pieēšanos, piedzeršanos un ballīti.

 Tomēr nevaram smādēt to mazumiņu, ko mums par latviešu pirti 
atstājuši dažādi vēsturnieku atzīti latviešu tradīciju pierakstītāji.

 “Ziņas par Daugavas lībiešu pirti ap 1196.-98. gadu sniedz 
Livonijas Indriķa Hronika (II, 7), stāstot, ka lībiešu pirtis atradušās 
netālu no kuģu piestātnes Daugavas malā. Arheologi Mārtiņsalas lībiešu 
ciemā atrakuši celtni – pirti. Tā bijusi 2,5 x 2,5 m liela dēļu vienas telpas
celtne ar akmeņu krāsni un mazu priekšnamu. Pirts tiešām atradusies
tikai pārdesmit metru attālumā no Daugavas. Indriķa hronikā par 
1215. g. notikumiem minētas latgaļu valdnieka Tālivalža pirtis 

4 http://www.pirtslietas.lv/web/?id=400275
5 Turpat
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to slimību skaits, kuras var dziedēt tikai ar izsvīšanu un izpēršanos pirtī.

Paldies saku tētiņam
Par pirtiņas kūrumiņu!
Nu es varu šo naksniņu
Saldu miegu nogulēt. (LD 1281)”68

 Tāpēc novēlu katram jums – kopsim mūsu latviskās tradīcijas, iesim 
latviešu pirtī, un sekosim Jura Alunāna dzejiskajam aicinājumam:

“Augsim lieli, augsim stipri,
Būsim sveiki, veseli, 
Uzdziedāsim, uzdziedāsim 
Augstu laimi Latvijai!”

 

Vieglu garu!

68 Ilze Jansone, “Dziedniecība un zintniecība pirtī”, 5., 6. lpp.
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derēs Latvijas pirts bildē. Tieši ar to arī esam interesanti, ka atrodot 
daudz līdzīgā, mums katram tomēr ir arī sava unikālā “odziņa”.

 Latviešu pirts tradīcijas un latviskais pirts rituāls ir ļoti būtiska 
dzīvās latvietības un mūsdienu latviskās identitātes sastāvdaļa. Vēl vairāk, 
caur latviskā pirts rituāla aktīvu pielietošanu un kopšanu mēs rūpējamies 
par savas tautas fizisko un garīgo veselību, emocionālo stabilitāti un 
starptautisko konkurētspēju. 21. gadsimtā gandrīz ik uz soļa cilvēki 
uzstāda arvien jaunus un jaunus tehniskos, fiziskos un virtuālos ātruma 
rekordus, kam, varētu domāt, vajadzētu palīdzēt lietas paveikt daudz 
ātrāk un iegūt vairāk laika. Bet, nē. Šis milzu paātrinājums it kā laiku 
saspiež, un, sasniedzot šos arvien jaunos rekordus, cilvēkam šķiet, ka 
laika paliek arvien mazāk un mazāk. Rezultātā veidojas stress, depresija,
bezcerība, nomāktība un hronisks nogurums. Pareizs un regulārs 
latviskais pirts rituāls ir lielisks pretlīdzeklis šīm modernajām cilvēku 
kaitēm.

 Ilze Jansone skaidro pirts nozīmi veselībai:
“Ko tur pēra, ko tur pēra
Mīļās Māras pirtiņā?
Ilzi pēra mīļā Māra
Veselības gribēdama. (LD 1280)

 Tie ir mātes vārdi, ko tā skaita, bērnu pirtī perot. Protams, ja 
bērnu nesauc par Ilzi, tad, dainu skaitot, liek attiecīgi citu vārdu, to, 
kurā bērnu sauc.

 Cik gan mūsdienās ir to cilvēku, kuri ir pilnīgi veseli? Viens no 
galvenajiem slimību iemesliem ir mūsdienu cilvēka ķermeņa piesārņo-
jums. Vai esam domājuši par to, kā no šī piesārņojuma atsvabināties? 
Tikai nomazgājot no ķermeņa netīrumu kārtu, vēl īsti tīri nekļūsiet. Jo 
poras paliks piesārņotas – aizkorķētas.

 Cilvēki elpo ne tikai caur plaušām, caur degunu un muti. Visai 
nozīmīga ir arī piesārņojuma izdalīšana un pat elpošana caur ādu. Liels ir 

Trikātā. 1223. g. pirts minēta Atskaņu hronikā. Senāko Latvijas pirts 
attēlu 1661. gada pavasarī Grobiņā uzzīmējis Šveices mākslinieks 
J. R. Šturms.

 Savu vērojumu, kā Dobeles apkārtnes latvieši mazgājas pirtī, 
mums atstājis ārsts Lentilijs Rozins 1677.-1680. gadā. “Pirtīs viņi (zem-
nieki) mazgājas jo bieži, gandrīz katru septīto dienu. Te viņi nesēžas 
ūdenī, bet kāpj lāvā un noguļas uz muguras pa lielākai daļai kaili un 
lielākā mērā svīzdami. Turpat ir arī kalpone (acīmredzot laitītāja), kas 
sasietu bērza zariņu slotu papriekš mērcē karstā ūdenī vai sārmā un tad 
to viegli vispār sit lāvā vispirms uz muguras, pēc tam uz vēdera gulošus, 
ko sauc pērties. Un tas nevienam nav par kaunu, jo tāda ir ieraža. Zem-
nieki, kad tie krietni sakarsuši, metas no pirts tūliņ līdz kaklam garām 
tekošā ūdenī (jo pirtis pa lielākai daļai top būvētas strautu vai upju 
malās) vai ziemas laikā vārtās sniegā un to dara pat trīs reizes no vietas, 
bez kādas kaites; šādā veidā esmu pats redzējis drudzi aizdzenam”.”6 

 “Latviešu Indriķis stāsta, ka igauņi un sakalieši, atkāpdamies no 
Autines, sagūstījuši latviešu virsaiti Tālivaldi (Trikātā pie Valmieras), 
kad viņš gājis uz pirti no slēpņa mežā, un pie uguns viņu līdz nāvei 
nomocījuši, gribēdami izspiest naudu. Indriķis stāsta arī par lībiešiem 
pie Ikšķiles, kā tie reiz, nelabā apsēsti, no savām pirtīm esot gājuši uz 
Daugavu cerībā tur nomazgāt saņemto kristīgo ticību. Tas, ko latviešu 
Indriķis stāsta, pilnīgi saskan ar latviešu tautā vēl tagad saglabāto paražu 
– pēc sviedrēšanās cilvēki neapģērbušies skrien ārā no karstās pirts un 
pie strauta vai dīķa aplaistās ar aukstu ūdeni vai arī lec ūdenī...

 Pirts latviešiem vienmēr bijusi lielā godā. Dainas to sauc par 
Māras pirti vai arī par Laimas pirti, jo viņas abas ir klāt svarīgajā brīdī, 
kad pirtī rodas jauna dzīvība. Tomēr pretstatā agrākiem uzskatiem, 
Māras un Laimas darbības lauki pilnīgi atšķirīgi, ko apstiprina jaunākie 
pētījumi. Māras ziņā ir augums un vieliskās dabas norises, Laimas ziņā 
– liktenis, laime, laba izdošanās.”7 

6 http://www.termorelax.com/web/?id=401674
7 http://www.pirts-sauna.lv/content/view/14/46/
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 1894. gadā Jelgavā izdotajos un vēl vecajā drukā iespiestajos 
kopotajos rakstos “Latvju dainas” 1. sējumā ir aprakstīta senlatviešu 
pirts un ar to saistītās darbības, kuras no tautas teicējiem pierakstījis 
un apkopojis Krišjānis Barons: “Latviešu pirts stāv atsevišķi no citām 
māju ēkām pie kāda dīķīša, strautiņa vai upītes, lai tuvumā ūdens priekš 
mazgāšanās dabujams. Pirts ēka dalās caur visdussienu divās telpās: 
mazākā, jeb priekšnamiņā, un lielākā, jeb īstajā pirtī, tur mazgajās un 
perās. Priekšnama dibinskaktā stāvēja katls ūdens sildīšanai, un pie 
ārsienas liela dziļa sile, vai baļļa ar aukstu ūdeni. Grīdas, griestu un 
soliņa apsēsšanai priekšnamam trūka, bet sienās bija sadzīti vadži, kur 
pakārt noģērbtās drēbes. Priekšnams bija auksts. Pašā kurinamā pirtī 
gar vidussienu bija pirts krāsns ar krāsns muti un bedri uz durvju pusi. 
Krāsns nebija mūrēta, bet sakrauta no prāviem cietiem lauka akmeņiem. 
Krāsns virspuses jeb muguras akmiņus, uz kuriem lēja garu, sauca par 
ceriem. Krāsnij pretī stiepās gar visu āras sienu, labi paaugsti, plata biezu 
dēļu lāva, un zemāku lāvai priekšā gari soli, kas nereti arī ieņēma divas 
atlikušās sienas. Katrā no šīm pēdējām bija mazs lodziņš, viens ar rūtīm, 
otrs aizšaujams, vai ar pirtsslotu aizbāžams. Caur šo izlaida dūmus, pirti 
kurinot, jo skursteņa krāsnij trūka. Grīda un griesti pašā pirtī bija no 
tievākiem apaļiem kokiem salikti; retāki atradās dēļu grīda.

 Pirti kurināja allaž pa sestdienām, tiklīdz kādam no māju ļaudīm 
atlikās vaļas, malku un ūdeni priekš tam sagādāt un pirti izkurināt, 
tas gan ne katru nedēļu bija iespējams. Kurinātājam vajadzēja arī savu 
darbu labi mācēt un labi pieraudzīt, ka pirts būtu tīra, no dūmiem un 
tvaika svabada un pareizi izgarināta, lai gars būtu “salds”. Arī pirts taks 
bija glīti mēžams un no koka sprunguļiem notīrāms.

 Pirmie gāja pērties vai nu sievas, vai vīri, kā kuriem darbs agrāki 
beidzās. Senāk pat abi dzimumi kopā gājuši pirtī. Apgaismošana bija 
ļoti trūcīga. Krāsns bedrē dedza krāsns mutē iesprausts skals, kas garaiņu 
dēļ tikko mirdzēja un pirts dibinu pameta gluži tumsā. Vakara pakrēslī 
nereti iztika gluži bez uguns. Garu lēja ar kausiņu, vai ķipīti uz ceriem. 
Lāvā pērās ar lapainām bērza slotām stiprā garā, un pēc tam mērenā 
gaisā uz zemajiem soliem mazgājās.
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Nobeigums

 Šie ir Pirts Rūķa stāsti par latviešu pirti un latvisko pirts rituālu, 
kas veltīti visiem Pirts Rūķa draugiem. Draugiem, kas ar mani kopā 
ir pirts klubiņā un kopīgi kopj latviskās pirts tradīcijas. Draugiem, ar 
kuriem kopā esam mācījušies pirts skolā un kļuvuši par labiem pirts 
pazinējiem. Draugiem, kas manā pirtī vai kopā ar mani citās pirtīs ir 
iepazinuši un baudījuši latvisko pirts rituālu, un kļuvuši no tā pozitīvi 
atkarīgi. Un, protams, gan manai ģimenei, kas mani ir atbalstījuši un 
kopā ar mani iepazinusi latvisko pirts rituālu, gan pirts skolotājiem, kas 
devuši savas zināšanas un palīdzējuši ar padomu.

 Es gribu šo manu grāmatu par latvisko pirts rituālu salīdzināt ar 
pirts krāsns akmeņu krāvumu jeb ceriem. Akmeņi šajā pirts krāsnī ir 
pieredzējušu un atzītu pirtnieku un pirts pētnieku teiktu un rakstītu 
tekstu citāti, kur katrs šis akmens ir manis paša atlasīts, pārbaudīts, 
papildināts un novietots pēc manām domām tam pareizajā vietā un 
secībā. Šī krāvuma forma un saturs ir mans redzējums un pārliecība par 
pareizu latvisko pirts rituālu.

 Pirts Rūķis savu vārdu ir aizņēmies no mītiskā un attālā somu 
radinieka Saunatonttu. ”Saunatonttu, burtiski angļu valodā tulkots kā 
pirts elfs, ir mazs rūķis – gariņš, kas dzīvo pirtī un ir pirts aizbildnis un 
uzraugs.”67

 Pētot senās pirts tradīcijas un rakstot šos stāstus, manī ir 
nostiprinājusies pārliecība, ka latviešu, lietuviešu, igauņu un somu pirts 
tradīcijas ir ļoti radniecīgas un tām, visticamāk, ir kopējas saknes. Šāds 
pieņēmums ir būtisks, meklējot seno pirts tradīciju trūkstošos mozaīkas 
gabaliņus. Protams, ne jau visi Somijas vai Lietuvas pirts puzles gabaliņi 

67 http://en.wikipedia.org/wiki/Sauna


