
Tu smo, tu prebivamo, tu živimo, tu vztrajamo – vsi. Ne vemo, od kod smo 

prišli. Čemu smo tu. Ne zvemo, kam bomo šli. Kdo pravzaprav smo?                   

In, ali smo sami, edini? 

Veliko znanstvenikov, modrijanov, pesnikov, pisateljev in tudi navadnih 

Zemljanov vseh časov, ver in vseh celin se je poglabljalo in razmišljalo o teh 

vprašanjih. Odgovora ni. Vsak si po svoje odgovori. 

Enega najlepših, najmodrejših in najodmevnejših ogovorov na ta vprašanja je 

pred stoletji zapisal v svojem kratkem štirivrstičnem verzu perzijski pesnik, 

astronom, matematik, pisatelj, glasbenik in filozof Omar Hajam (1048-1131)1. 

Vsestransko izobraženega Hajama občuduje ves svet, tako kot odličnega 

znanstvenika kot tudi nenadkriljivega pesnika rubajamov, to je štirivrstčnih 

verzov, ki zvenijo kot nekakšni filozofski izreki, napolnjeni z mislimi, 

naperjenimi proti verskim dogmam in namenjenimi proslavljanju zemeljskega 

veselja in užitka. Njihova vsebina je mistična, skeptična in tudi otožna, vendar 

v štirih vrsticah izredno poučna, posebno s citati o smislu življenja. 

 

Kdo smo? 

 

 

Omar Hajam 

 
 

Kdo smo? 
Kam izginja dan? 

Cilj našega življenja? 
Je neznan? 

                                                           
1 Več o njem je na Wikipediji in tudi v rubriki Domoznanstvo, Knjižnica A. T. 

Linharta, Radovljica. 



Kratka, jedrnata in globoka filozofsko prepletena pesniška misel. Meni je 

bila všeč od prvega trenutka, ko sem jo prebral. Potem sem jo zapisal in se jo za 

vedno zapomnil. Za marsikoga je vodilo. Vsak jo doživlja po svoje. V tem je 

moč in veličina njenega sporočila. Zato jo tudi zdaj posredujem2.  
 

Bi bila pa lahko ta štirivrstičnica tudi primeren naslov eseja, recimo za 

šolsko ali domačo nalogo iz slovenščine. Mislim, da celo za maturantsko nalogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Kranj - Zlato Polje, 18. 6. 2018                                                      Majo Prosen 

                                                           
2 Ta kratek spis sem po e-pošti poslal hčeri Maji, da ga prebere in oceni, če se ji 

zdi primeren za objavo. Čez pet minut sem dobil odgovor: 
 

Lepo napisano. Pa še moji odgovori na te misli: 
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Kdo smo? – Ustvarjalci lastnega življenja. 

Kam izginja dan? – V iskanju samega sebe in opazovanju drobnih lepot, ki nam 

jih življenje ponuja. 

Cilj našega življenja? – Pomembna je pot, po kateri gremo (ne toliko cilj), da si 

naredimo takšno, da nam je kar se da lepo (in imamo proste roke za to, ker 

lepoto poti določa naš odnos do nje).  

Je neznan? – Znan ali neznan, ni pomembno, pomembno je, da izkoristimo vsak 

korak na poti na čim prijetnejši način. 
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