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R. Buckminster Fuller
priročnik za vesoljsko ladjo zemlja



Richard Buckminster Fuller (1895–1983) je bil arhitekt, inženir, geome-

ter, kartograf, filozof, futurist, izumitelj slovite geodetske kupole in eden 

najodličnejših mislecev svojega časa. Priznan je zaradi svojega celovitega 

pogleda na svetovne probleme. Več kot pet desetletij je razvijal pionirske 

rešitve, ki so odražale njegovo zavezanost potencialu inovativnega oblikova-

nja za ustvarjanje tehnologije, ki naredi »več z manj« in tako izboljša člove-

kovo življenje. Bil je avtor skoraj tridesetih knjig; večino življenja je preživel 

na potovanjih po svetu, na predavanjih in razpravah o svojih idejah pred 

neštetimi občinstvi. Leta 1983, tik pred smrtjo, je prejel predsedniško meda-

ljo svobode, najvišje državljansko priznanje v ZDA, z razlago, da so prispevki, 

ki jih je podal kot geometrik, učitelj in arhitekt-oblikovalec, »merilo dosež-

kov na teh področjih«. Ko so kemiki po Fullerjevi smrti odkrili novo karbon-

sko molekulo s strukturo, podobno tisti, ki jo je imela geodetska kupola, so 

jo poimenovali »buckminsterfulleren« – sedaj je v znanstveni skupnosti na 

splošno znana kot buckyjeva žoga.

Priročnik za vesoljsko ladjo Zemlja, prvič objavljen leta 1969, eno od naj-

bolj priljubljenih del Buckminstra Fullerja, je briljantna sinteza njegovega 

svetovnega nazora. Fuller v tem zelo berljivem delu raziskuje velike izzive, 

ki so pred človeštvom, ter načela za izognitev izumrtju in »izvajanje naših 

možnosti za uspeh«. Kako bo človeštvo preživelo? Kako avtomatizacija 

vpliva na individualizacijo? Kako lahko učinkoviteje izkoristimo naše vire, 

da bi uresničili naš potencial v smeri ukinitve revščine? Fuller preizprašuje 

pojem specializacije, poziva k oblikovalski revoluciji inovacij in svetuje, kako 

voditi »vesoljsko ladjo Zemlja« k trajnostni prihodnosti.

o avtorju in knjigi



Neizogibno vprašanje je, zakaj leta 2016 izdajati prevod avtorja, 
katerega prva izdaja sega v leto 1969. Vprašanje ostaja kljub dejstvu, 
da gre za delo svetovno priznanega ameriškega vizionarja, inovatorja, 
oblikovalca, arhitekta, predavatelja in izjemno plodnega pisca Richarda 
Buckminstra Fullerja. Gre za izdajo v zgolj slovenskem prevodu, s 
čimer že v izhodišču obstanemo na pregovorno nehvaležno majhnem 
trgu, nenaklonjenem kupovanju strokovnih knjig. Kljub navidezni 
nesmiselnosti dejanja v komercialnem smislu sva s sourednico Zbirke 
42 tudi po nekaj zavrnitvah sofinanciranja pri svoji odločitvi vztrajali. 
Verjameva namreč, da je pričujoče delo danes enako, če ne celo bolj 
aktualno, kot je bilo v času nastanka. Danes namreč lahko, gledajoč na-
zaj, vidimo, kako prav je imel Fuller, tako v svojem razumevanju sveta 
kot v svojih predvidevanjih in tudi pri sestavi napotkov za upravljanje 
vesoljske ladje, na kateri vsi mi plujemo od rojstva do smrti. 

Kot že naslov pove, gre za priročnik. Priročnik za življenje. Pa ne v 
smislu današnjega novoreka samopomoči, temveč v smislu premisleka, 
kako delovati s ciljem trajnostnega sobivanja vseh nas, ki smo se – in 
vseh tistih, ki se še bodo – v določenem trenutku znašli na vesoljski lad-
ji Zemlja. Neizpodbitno dejstvo je tudi, da bi, če bi le nekaj napotkov iz 
pričujočega priročnika upoštevali že v času izdaje, danes živeli v precej 
drugačnem svetu. Upam si trditi, da bi živeli v precej boljšem svetu. 
Svetu brez lakote, svetu, ki bi temeljil na logiki »več z manj«, svetu, v 
katerem bi že davno prepoznali, kako kratkovidno in izčrpavajoče je iz-
koriščanje fosilnih goriv in jedrske energije. Živeli bi v svetu, v katerem 
bi povsem redefinirali bogastvo, v svetu, kjer moč odločanja ne bi bila 
zgolj v rokah peščice posameznikov. Še več, enakopravno prerazpore-
janje virov in sredstev bi bilo stvar samoumevnega delovanja in ne bi 
bilo šele na stopnji pobud, ki jih sprožajo posamezniki, kot je na primer 
angleški astrofizik, matematik in kozmolog Stephen Hawking. [...]

odlomek iz spremne besede k slovenski izdaji
Barbara Predan



Izjemna in včasih dokaj pravočasna domiselnost človeštva me 
navdušuje. Če doživite brodolom in čolnov ni več, je lahko 
naključen rešilni pas pokrov klavirja, ki pripluje mimo in je 
dovolj ploven, da se ne potopite. To pa ne pomeni, da je pokrov 
klavirja najboljša oblika rešilnega pasu. Mislim, da se oprije-
mamo vse preveč klavirskih pokrovov, saj sprejemamo včeraj-
šnje naključne izume kot edino možnost rešitve določenega 
problema. Naši možgani se ukvarjajo izključno s posamičnimi 
izkušnjami. A naš razum je sposoben odkriti splošna načela, ki 
delujejo brez izjeme v vseh posamičnih izkušnjah. Če jih bomo 
odkrili in obvladali, nam bodo dala poznavalsko prednost v 
vseh primerih.

Ker je spontanost naših pobud prizadeta, pogosto nenamerno, 
že v zgodnjem otroštvu, običajno nismo nagnjeni h kompeten-
tnemu razmišljanju o svojih potencialih. Ugotovimo, da je v 
družbi laže živeti z našimi ozkimi, kratkovidnimi specializaci-
jami in prepustiti drugim – predvsem politikom – da nekako 
razrešijo naše skupne dileme. S kljubovanjem tej spontani 
težnji odraslih k ozkosti se bom po svojih najboljših močeh, 
upam, da »otroških«, potrudil, da se soočim s kar največ 
našimi problemi, in sicer z uporabo najbolj dolgoročnega raz-
mišljanja, kar sem ga sposoben – čeprav nas to verjetno ne bo 
popeljalo zelo daleč v prihodnost.

[...]

odlomek iz knjige priročnik za vesoljsko ladjo zemlja
R. Buckminster Fuller


