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KAS YRA VABI SABI?

 

Tai grožis, kuris yra laikinas. Grožis, kuris yra neišbaigtas. Grožis, 
kuris yra netobulas. Vabi sabi – tai ne tik estetinė samprata. Tai 
gyvenimo filosofija. Japonijoje ji užima tokią pačią svarbią vietą 

kaip Graikų filosofija – Vakarų pasaulėžiūros pamatuose.

Vabi sabi – gyvenimo samprata, kai randame grožį gyvenimo 
netobulume, ramiai priimdami gyvybės ir mirties ciklą. Vabi sabi 

filosofija Tekančios saulės šalyje atsirado kaip pasipriešinimas kinų 
perfekcionizmui. Japonijoje ją galime pastebėti visur: nuo visuotinio 
susižavėjimo žydinčiomis sakuromis iki arbatos gėrimo ceremonijos, 

nuo haiku eilėdaros iki ikebanos – japonų gėlių komponavimo 
meno. 

Jeigu stebėsite metų laikus, gamtos reiškinius, paukščių migraciją, 
pamatysite – nieko nėra absoliučiai tobulo. Net idealioje gamtos 
linijoje yra šiek tiek asimetrijos. Nieko nėra pastovaus. Viskas kinta. 
Viskas gamtoje gimsta ir miršta, nėra nei pilnatvės, nei išbaigtumo. 

Tai – žmogaus sukurtos sąvokos.





vabi sabi – kaip rudens melancholija. įsivaizduokite medžiagas, 
kurios naudojamos sensta, tarsi turėtų savo gyvenimą. keramika, 
medis, rūdys ant plieno. kur yra daugiau grožio: švelniai nupoli-

ruotame paviršiuje ar šiurkščioje, iki galo neapdirbtoje medžiago-
je, grublėtuose jos nelygumuose? tačiau kartu apima ir skaidrus 
liūdesys, nes tai daiktai ir dalykai, kurie pasmerkti vieną dieną 

išnykti. kaip ir mes.

vabi sabi – japonų menas atrasti grožį gamtos netobulumuose, 
priimant natūralų ciklą: augimą, nykimą ir mirtį. autentiškumas yra 

svarbiau už viską. įtrūkimai, įlūžimai ir kitokie laiko ženklai daro 
daiktus įdomesnius, tikresnius. laikas, oras ir kiti veiksniai iš tiesų ne 

kenkia, o padeda daiktams. tai primena mums, kad viskas šioje 
planetoje – mūsų kūnai ir mūsų daiktai – anksčiau ar vėliau virs 

dulkėmis, iš kurių ir kilo.

nieko nėra amžino. viskas turi savo pradžią ir pabaigą. visa, kas 
gyva, nuolat kinta. visata nuolat plečiasi. paradoksalu, bet tai 
atneša savotišką nusiraminimą sąmoningam stebėtojui. juk kai 

supranti, kad viskas laikina, imi stebėti gyvenimą iš kitos perspekty-
vos. todėl žiūrėdami į vos keletą dienų žydinčias sakuras patiriame 

sielą nuskaidrinančios meditacijos būseną – kiekviename žiede 
įžvelgiame egzistencijos ir mūsų, kaip žmogiškųjų būtybių, lemties 

panašumą.







Japoniškas žodis 
kintsukuroi reiškia 
„pataisyti su auksu“. 
Suklijuoti sudužusią 
keramiką auksuotais 
arba sidabruotais 
klijais ir suvokti, kad 
sudužęs daiktas 
nuo šiol tapo dar 
unikalesnis ir gražesnis.



SMULKŪS ĮTRŪKIMAS DAR NEREIŠKIA, JOG SUDUŽOTE. TAI REIŠKIA, 
KAD GYVENIMAS JUMS SKYRĖ IŠBANDYMĄ IR JŪS NEPALŪŽOTE. 

Linda Pointdexter











Išgryninkite iki esmės, 
tačiau palikite poeziją.
Dieter Rams

















VABI SABI TAI:

Patina

Ramybė

Tyluma

Gaiva

Kaimo ramybė

Nepastebima elegancija

Natūraliai netobulas grožis

Autentiškumo troškimas

Senstančio ir besikeičiančio gražumas



VABI SABI YRA VISIŠKAI PRIEŠINGA TAM, KĄ KURIA EFEKTYVI, 
MODERNI MASINĖS PRODUKCIJOS VISUOMENĖ. 







MODERNIZMAS 

Pasaulėžiūra yra logiška ir racionali 

Absoliutu 

Universalūs sprendimai 

Masinė produkcija 

Tikėjimas progresu 

Orientuotas į ateitį 

Gamtą galima kontroliuoti 

Romantizuojamos technologijos 

Žmonės taikosi prie mašinų ir įrengimų 

Forma organizuojama pagal 
geometrines figūras (aštrūs kampai, 
tikslumas, briaunos) 

Metafora yra dėžė (kampuota, tiksli, 
uždaryta) 

Turi būti gerai prižiūrima

Amžinas 

VABI SABI

Pasaulėžiūra yra intuityvi 

Reliatyvu

Asmeniniai sprendimai

Vienetiniai daiktai

Nėra progreso

Orientuotas į dabartį

Gamta yra nekontroliuojama

 Romantizuojama gamta

 Žmonės taikosi prie gamtos

Forma organizuojama pagal 
organiškas linijas (minkštos, švelnios 
linijos, nėra kampų)

Dubenėlis yra metafora (laisvos 
formos, atidarytas viršuje)

Pasiduoda natūraliam sunykimui

Viskam yra savo laikas

Pagal Leonardą Koreną, „Wabi-Sabi: For Artists, Designers, Poets & Philosophers”

















Nieko nėra amžino.
Nieko nėra baigto.
Nieko nėra tobulo.















Koks skirtumas tarp „myliu tave“ ir „tu man patinki“?

Kai tau patinka gėlė, tu ją nuskini. Kai tu myli gėlę, kasdien ją laistai.

Budha




