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V letu 2022 se spominjamo 130-letnice rojstva Hermana Potočnika Noordunga (1892-1929). Noordung je bil eden izmed 
pionirjev klasične astronavtike. V tehniko usmerjen slovensko-avstrijski intelektualec je zgodaj v 20. stoletju trezno razmišljal o 
potovanju, še zlasti pa o bivanju v vesolju. Pri tem je svoji domišljiji dopuščal prosto pot, a ni bil sanjač, temveč vizionar. S 
tehnološkim predvidevanjem je genialno oblikoval vesoljsko postajo in tako postal »oče vesoljske postaje«, njen prvi oblikovalec 
in arhitekt.

Noordung se je zavedal, da bo za pot v vesolje potrebna raketa in da bo potrebno posvetiti posebno pozornost razvoju 
primernega raketnega motorja ter izbiri najprimernejšega pogonskega sredstva (goriva). Še pomembnejše zanj pa je bilo 
načrtovanje geostacionarne vesoljske postaje. Zavedal se je namreč, da bo potrebno za človekovo delovanje v vesolju ustvariti še 
zlasti na bivalnem kolesu pogoje, ki bodo čim bolj podobni pogojem na Zemlji.

Herman Potočnik je v zadnjih letih svojega relativno kratkega življenja -umrl je v 37-letu življenja- spisal enkratno vizijo potovanja 
in bivanja v vesolju, knjigo Problem vožnje po vesolju. Raketni motor, in jo kot Hermann Noordung leta 1928 (1929) izdal v 
Berlinu. Z njo je dokazal, da intelektualno prekaša marsikaterega raketnega navdušenca 20. let 20. stoletja. Še več, da njegova 
sklepanja predstavljajo pravo podlago za učenje in osvajanje moderne astronavtike od Wernherja von Brauna (1912-1977) dalje.
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