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Uvod

Z

ačetki te knjige in več drugih naših knjig ter objav v enciklopedijah, znanstvenih in poljudnih časopisih ter revijah segajo
v daljno leto 1951. Takrat sem si skušal s težaškim poletnim
delom prislužiti potreben denar za jesenski vpis na univerzo,
kjer me je čakalo še več let podiplomskega študija v filozofiji,
sociologiji in kulturni antropologiji, seveda ob rednem delu v tovarni in po drugih službah. Ko sem v junijski vročini delal kot zidarski strežnik v Kovačevem
gradbenem podjetju v Clevelandu v Ohiu, so me ameriški sodelavci nenehno neusmiljeno nadlegovali, naj jim imenujem enega samega Slovenca, ki je
kdaj kaj res pomembnega dosegel v Ameriki ali kjer koli drugje. Čeprav sem
bil vedno prepričan, da je prav vsako pošteno in vestno delo častno in pomembno, sem vedel, da imajo v mislih nadpovprečnost in sem zato omenil
Friderika Barago, ki ni bil le velik misijonar in škof, ampak tudi priznan avtor
in jezikoslovec. Smejali so se mi – nihče od njih ni nikdar slišal zanj. »Kaj pa
Frank Lausche, nekdanji sodnik, clevelandski župan in takratni guverner države Ohio?« »Lausche je bil rojen v Ameriki. On ni Slovenec,« so kričali vame.
»Pa imenuj kakšnega slavnega slovenskega arhitekta, bejzbolskega zvezdnika
ali izumitelja,« so se še bolj drli.
Kaj naj storim? Bil sem reven študent, novi priseljenec, zelenec, brez avtomobila, brez sorodnikov, brez ficka, na samem dnu družbene lestvice.
Ob večerih in koncih tedna sem se odvlekel v razne knjižnice, a čeprav
so bile bogate, nisem našel ničesar prepričljivega o slovenskih dosežkih. Niti
enega slovenskega izumitelja! H. G. Duncan pa je v knjigi Immigration and
Assimilation (Priseljenci in asimilacija, Boston, 1933) na straneh 309–310 celo
trdil, da je šestinosemdeset odstotkov Slovencev v Sloveniji nepismenih in da
sploh nimamo svoje književnosti in knjižnega jezika. Kot sem pozneje ugotovil,
je uporabljal zelo stare statistike in zamenjal pismenost za nepismenost. Tako
smo bili Slovenci na ozemlju nekdanje Jugoslavije največji analfabeti, Bosanci
pa najbolj pismeni, kar je razložil z obstojem srednjeveških bogomilov. Moj
Bog, tik pred drugo svetovno vojno sem bil kot štirinajstletni dijak klasične
gimnazije v Mariboru zaljubljen v slovensko književnost. S posebnim veseljem
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sem se učil kar pet obveznih jezikov (slovenščino, »srbohrvaščino«, francoščino, latinščino in klasično grščino), dodal pa sem še dva izbirna predmeta (češčino in nemščino). Slovenci smo bili skoraj stoodstotno pismeni. Zdaj
pa berem v sicer spoštovanem, močno razširjenem ameriškem učbeniku tako
strašen opis slovenske (ne)kulture!
Takrat sem sklenil, da bom vsako urico prostega časa in vsak pritrgani dolar posvetil raziskovanju slovenskih dosežkov v Ameriki in po vsem svetu.
Neprestano sem spraševal rojake, ali poznajo kakšnega posebno uspešnega
ameriškoslovenskega arhitekta, znanstvenika, umetnika, športnika ali izumitelja ter si zapisoval imena za nadaljnje preverjanje in raziskovanje. Pregledal
sem na stotine katalogov univerz in referenčnih del in iskal ter preverjal osebe
s slovensko zvenečimi priimki. (Hitro sem spoznal, kako nujno je preverjanje,
saj je npr. »slovenski« priimek Koren zelo pogost na Norveškem; Tomažič na
Slovaškem in Novak v več slovanskih deželah.) Tipkal sem pisma, večkrat po
30 do 60 ali več na teden (računalnikov še ni bilo, na razmnoženine pa nihče
ni odgovarjal). Prosil sem prijatelje in znance in vabil zavedne rojake kjer koli,
naj se pridružijo temu prepotrebnemu delu in mi pošiljajo naslove, napotke,
časopisne izrezke, fotografije uspešnih ljudi in njihovih stvaritev. Sčasoma se
je razvilo omrežje sodelujočih rodoljubov v Ameriki in po svetu, od študentov
do upokojencev, od preprostih delavcev in gospodinj do duhovnikov, učiteljev, umetnikov, inženirjev, profesorjev in celo nekdanjega rektorja ljubjanske
univerze in slovenskega rektorja v Rimu. Vrstila so se predavanja in razstave v
Ameriki, Kanadi in celo Avstraliji. Kjub finančnim stiskam so izhajale knjige,
med njimi tudi uspešnice (nekaj že napisanih del pa že od leta 1970 čaka na
boljše čase). Vrstili so se spodbudni odmevi pa tudi grobi, sovražni in večkrat povsem lažni in zavajajoči izbruhi zavisti in polena. Preživeli smo in delali
naprej.
Knjiga, ki jo imate v rokah, spet pokaže, kaj vse so ustvarjali in ustvarili
Slovenci in njihovi potomci, tokrat slovenski ameriški izumitelji in inovatorji.
Njihovo delo je dvigalo dobrobit, napredek in rast ne le v Ameriki, ampak
tudi po drugih državah, marsikdaj po vsem svetu, kot prepričljivo pokažejo
razna poglavja in nekatere skice v Dodatku. Knjiga ni le odgovor na pozive
in predsodke tistih, ki leta 1951 niso mogli verjeti, da smo Slovenci sposobni
doseči kakšen poseben ali celo bleščeč uspeh, ampak tudi vsem tistim rojakom, ki trpijo ali so skoraj pohabljeni zaradi pomanjkanja narodne zavesti in
ponosa ter mislijo, da smo pač narod hlapcev in ustvarjeni za hlapce, ki, kot
nam je očital Prešeren, »kar ni tuje, zaničujemo«; in da je in bo ostala – po
Jenkovo – naša »zgodovina od vsega svèta nepoznana, od nikogar spoštovana«. Upam, da bo tudi to delo vsaj malo pomagalo dvigati zdravo slovensko narodno zavest, ponos in rodoljubje (patriotizem, ne nacionalizem!) med
Slovenci, zlasti med našo mladino, med tujci pa slovensko razpoznavnost in
ugled. Pozorni bralec lahko iz številnih zgodb nekoliko spozna življenje in
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boj Slovencev v Ameriki, spozna pa tudi, kaj so pogoji za uspeh – ne le uspeh
posameznika, ampak tudi širše skupnosti.
Poglavja in tudi skice v Dodatku so različnih dolžin, kar seveda ne pomeni,
da so izumitelji ali inovatorji v krajših poglavjih ali skicah manj pomembni,
ampak le, da smo imeli zanje manj primernega in zanesljivega gradiva. So tudi
primeri, ko oseba ni izumitelj ali inovator, kot npr. Verna Grahek Mize, »prva
dama in rešiteljica Gornjega jezera«, ki pa na področju varstva vod vendarle
čudovito dopolnjuje vrhunskega izumitelja, vzgojitelja in podjetnika za čiščenje
vode dr. Miloša Krofto.
Kot se dogaja povsod v izseljenstvu, je asimilacija tudi med slovenskimi
priseljenci in zlasti med njihovimi potomci opravila svoje. Prenekateri potomec ne zna več slovensko in asimilacija se kaže tudi v spremembi imen
(ko Janez običajno postane John, Franc Frank ali Jože Joe) in v spremembi
priimkov. Strešice, ki so v Ameriki povsem neznane, takoj odpadejo (tako
Repič postane Repic). Rojaki so postavljeni tudi pred odločitev, ali naj priimek ostane nespremenjen in ga bodo povsod nepravilno brali, ali naj ga
spremenijo toliko, da ga bodo Američani pravilneje, bolj po slovensko izgovarjali (npr. Kerze namesto Krže ali Konchan namesto Koncan, ki bi postal
Konkan). Nazadnje pa imamo še primere popolne spremembe priimka (kot
Suhadolc, ki se spremeni v Sutter, kjer ni znano, ali je to storil sam ali kakšen
birokrat namesto njega, a je sin Joseph še vedno ponosen na svoje slovensko
poreklo; ali priimek Sešek, ki ga sicer še razmeroma zaveden rojak zaradi
zadreg in diskriminacije spremeni v Nielsen). Ne glede na večje ali manjše
spremembe problematičnih priimkov so izumitelji in inovatorji v tej knjigi še
vedno slovenskega ali delno slovenskega porekla in spoštujejo svoje slovenske korenine.
Neizmerno sem hvaležen vsem, ki so mi pomagali pri zbiranju in dopolnjevanju gradiva, najbolj seveda svoji neutrudni ženi Mileni, sicer večkrat nagrajeni srednješolski profesorici jezikov, ki je vsa leta po upokojitvi žrtvovala svoj
prosti čas, da je vestno beležila in razvrščala vsebino na tisoče arhivov našega
Slovenskega ameriškega raziskovalnega centra (Slovenian Research Center of
America) in je skoraj pol stoletja moja najbolj zvesta, najboljša in najbolj požrtvovalna sodelavka.
Pogled na sezname, ki jih je sestavila, potrdi, da bi lahko bila pričujoča knjiga veliko daljša, s precej več izumitelji in inovatorji, pa tudi podjetniki in velepodjetniki, kakršni so npr. sin slovenskega priseljenskega očeta in nekdanjega
graškega begunskega študenta Staneta Lesarja, svetovno znani David Lesar, ki
za ameriškim podpredsednikom Dickom Cheneyjem že drugo desetletje vodi
Halliburton, eno največjih industrijskih in poslovnih mednarodnih podjetij
na svetu (prim. Uroš Roesmann, »Umrl je Stane Lesar«, Slovenian American
Times, maj 2010); ali Robert Tomsich, ki sem ga v eni svojih knjig kratko predstavil kot lastnika več tovarn in družbe NESCO, ki je leta 1980 zaposlovala
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okrog štiristo inženirjev; in številni drugi veliki in manjši podjetniki z nič koliko patenti. Te smo zaradi več tehtnih razlogov ali težav prihranili za drugič
ali za druge.
Seznami pokažejo, da bi lahko pripravili podobna, presenetljivo močna dela
tudi o znamenitih Slovenkah na tujem ter o slovenskih zdravnikih v Ameriki in
po svetu, o vzgojiteljih, arhitektih, glasbenikih, politikih, športnikih, generalih
in admiralih in še toliko drugih, navadno z osupljivimi presenečenji. Ker sem
v devetinosemdesetem letu starosti, se zavedam, da me bo pri pripravljanju in
izdaji takih prepotrebnih del, v katera smo vložili več kot šestdeset let garanja
in tudi na desettisoče dolarjev iz svojega žepa, prehitela smrt. Trdno pa upam,
da bodo to dragoceno arhivsko gradivo, ki ga bomo poklonili Sloveniji, še desetletja uporabljali in objavljali rodoljubni in pošteni (!) raziskovalci in pisci ter
tako vlagali nove kamenčke in celo kakšen biser v mozaik znane in preverljive
slovenske ustvarjalnosti – ustvarjalnosti, na kakršno bi bil lahko ponosen vsak
narod, tudi številčno precej večji od slovenskega.
Z izjemo Uvoda in Dodatka sem poglavja v nadaljevanjih objavljal v angleščini v listu Slovenian American Times, pod uredništvom uspešne in požrtvovalne urednice Brede Lončar, sicer upokojene profesorice in nazadnje ravnateljice
ameriške srednje šole z več kot 1.600 dijaki. Hvaležen sem ji za objave in dovoljenje za tisk v slovenski in angleški knjigi. Vsa poglavja je vestno in potrpežljivo
v slovenščino prevedla izkušena prevajalka Klementina Logar. Brez nje in brez
odgovornega urednika Družine, msgr. Francija Petriča, ki izredno dobro pozna
in ceni slovensko izseljenstvo, bi ta knjiga verjetno nikdar ne izšla v slovenskem
jeziku. Iskrena hvala obema in direktorju in sodelavcem založbe Družina.
Knjigo posvečam slovenski mladini v Sloveniji, zamejstvu in po svetu. Upam,
da se bo v učilnicah in laboratorijih in ob zgledih najboljših slovenskih in tujih
ustvarjalcev, predvsem pa v šoli življenja dobro pripravila na odgovorne naloge, ki jo čakajo in pomagala graditi boljšo in lepšo Slovenijo in podobno kot
prenekateri izumitelj in inovator v tej knjigi ali čudoviti misijonar Peter Opeka,
o katerem smo ameriški Slovenci pred kratkim izdali prvo knjigo v angleščini,
tudi boljši in lepši svet.
dr. Edi Gobec
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joHn BUciK

joHn BUciK, vsestranski genij
Snovalec avtomobila prihodnosti na newyorškem Svetovnem sejmu in po
memben oblikovalec drugih futurističnih avtomobilov in minipodmornice,
graditelj spomenikov in muzeja, kipar in slikar.

P

oleti leta 1965, ko sem obiskal svojo ovdovelo mater v Sloveniji,
sem se kot gost prijateljev umetnikov Franceta Goršeta, Jožeta
Vodlana in Mira Zupančiča prav na kratko ustavil v New
Yorku, da bi si ogledal eno največjih znamenitosti – newyorški
Svetovni sejem. Res je bilo na ogled ogromno zanimivosti: sto
štirideset paviljonov, večinoma ameriških, šestintrideset pa iz drugih držav.
Bom našel kaj, kar bi bilo kakorkoli »povezano« tudi s Slovenci? Besede, ki
so mi jih tako pogosto kričali leta 1951 sodelavci na gradbišču v Clevelandu,
kjer sem delal kot zidarski strežnik, so mi spet odzvanjale v ušesih: »Pokaži
mi enega samega Slovenca, ki je kdaj kaj res pomembnega dosegel v Ameriki
ali kjerkoli drugje!« Čeprav si vsako pošteno delo zasluži spoštovanje in hvaležnost, sem upal, da bo svet kdaj opazil in priznal tudi kakšne »posebne«
dosežke Slovencev. Navdušen nad bogastvom razstav, obenem pa zelo razočaran, da so moji sorojaki spet »padli skozi«, sem nadaljeval potovanje k
materi v »stari kraj«. Očitno sem se močno spremenil v dvaindvajsetih letih
od leta 1943, ko sem pri dobrih sedemnajstih letih še zadnjič na železniški
postaji videl jokajočo mater, ko so me nemški okupatorji skupaj z drugimi
slovenskimi vrstniki prisilno odpeljali v delovno taborišče na strupeno mrzlo
in vetrovno Gradiščansko blizu Bratislave. Mati me ni prepoznala, dokler
nisem presunjen izdavil prve besede, ki me jo je naučila: »Mama!« in ji padel
v objem.

John Buc i k
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Malo manj kot deset let pozneje sem dobil pismo Joška Bucika, duhovnika,
ki je deloval med slovenskimi izseljenci v Nemčiji, ki sem ga poznal predvsem
iz poročil, objavljenih v izseljenski Naši luči. Joško je nekje bral o našem raziskovalnem delu in mi poslal naslov svojega brata Janka. Bi nas morda Janko
zanimal? Seveda nisem tratil časa in sem takoj pisal neznanemu rojaku Janku
ter ga prosil, ali mi lahko pošlje kaj podatkov o sebi in zlasti o svojem delu in
dosežkih ter nekaj fotografij s podnapisi.
Čez nekaj tednov, 17. septembra 1974, se je pred vrati našega doma v
Willoughby Hillsu pojavil obiskovalec in se predstavil: »Jaz sem Janko Bucik.«
Šla sva v sobo z glavnimi arhivi in po nekaj minutah živahnega pogovora sva
se počutila kot stara prijatelja, kot da bi se poznala že več let. In več ko sem iz
pogovora in slik izvedel o Janku, bolj sem ga spoštoval in bolj mi je bil všeč.
Kako čudovit možak, tako ponižen, prijazen in skromen! In kako osupljiv vir
genialnih dosežkov!
Pokazal mi je fotografije nekaterih svojih stvaritev, med njimi sliko »avtomobila prihodnosti«. Ljubi Bog, to je bil prav tisti avtomobil, ki sem ga videl na
Svetovni razstavi v New Yorku leta 1965! Obdajala ga je množica občudovalcev. In nikomur se niti sanjalo ni, da ga je zasnoval, oblikoval in izdelal Janko
Bucik, slovenski priseljenec iz Illinoisa. Ko sem še naprej zbiral dokumentacijo
o osupljivih Jankovih dosežkih, sem marsikaj prebral tudi o tem avtomobilu.
V brošuri Paviljon o vozilih in potovanjih (1964) so opisali ta »avtomobil prihodnosti« kot »eno mojstrskih posebnosti avtomobilskega sveta ... vreden več
kot 250.000 dolarjev ... avtorja in lastnika Johna Bucika iz Chicaga v Illinoisu«.
R. L. Sharpe je v obsežnem naslovnem članku revije Assembly Engineering
maja 1969 pisal o Buciku in o tem, da njegov avtomobil »združuje številne električne in elektronske krmilne naprave, ki so bile leta 1963 nekaj povsem novega. Notranji sprednji del je vseboval blodnjak električnih in elektronskih delov,
ki so krmilili skrite žaromete, premični sovoznikov del vetrobranskega stekla in
številne druge oblikovalske inovacije.« (Drugi viri navajajo kar dvanajst obsežnih inovacij.) Pisec v članku z naslovom »Športni avtomobili prihodnosti« v
reviji Repaint Reporter (marec–april 1964) je dodal: »Kakor so vse druge značilnosti tega vozila pohvalili zaradi izredne izdelave, je bila takšna tudi njegova
barva – bleščeče srebrna. Po Bucikovih navedbah srebrni kosmiči spreminjajo
barvo podobno kot mavrica, ko sončni žarek posije na površino.«
Bucik je torej zasnoval osupljivi avtomobil, ko je bil star malo manj kot trideset let. Rodil se je 23. maja 1943 kot najstarejši od devetih otrok v vasici
Kanalski Vrh v župniji Kanal blizu Nove Gorice. Ta del Slovenije je bil tedaj pod
italijansko oblastjo. Odraščal je na kmetiji pobožnih katoliških Slovencev. Pod
Mussolinijevo vladavino so mu ime spremenili v Giovanni Bucci v nasilnem
poskusu poitalijanjenja zamejskih Slovencev. Čeprav je bilo politično ozračje v
Jankovi mladosti tiransko, je bil njegov dom poln ljubezni, lepote in številnih
ustvarjalnih zamisli. Janko se je nekako vedno zdel precej pred svojim časom.
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Avtomobil prihodnosti, ena glavnih ameriška
znamenitosti na newyorškem Svetovnem sejmu

John Buc i k
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Schkee na naslovnici revije Sports Car, uradni publi
kaciji ameriškega kluba športnih avtomobilov
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Športni avtomobil Trieste na tur
neji po Evropi (Alpe)
Gina, Bucikov športni avtomo
bil, izdelan leta 1967

John Buc i k
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»Rodil se je mesec dni prezgodaj,« se je šalil njegov brat Joško. »Ko je bil star
tri leta, je menda splezal na ogromen kup lesa in to ga je zaznamovalo za vse
življenje – vedno spleza na vrh tega, kar se mu zdi izziv.« Kot otrok si je sam
izdeloval igrače. Pri trinajstih letih je v domači okolici, ki je bila tedaj pod oblastjo zaveznikov, našel veliko odvrženih starih akumulatorjev za avtomobile in
tovornjake. Nosil jih je domov, jih povezoval z žicami in – glej, glej! – Bucikova
kmetija je imela brezplačno elektriko. Sam je sestavil radio, ko mu je bilo samo
štirinajst let. Pozneje je v begunskih taboriščih sestavil svoj prvi televizor. Kljub
diskriminaciji Italijanov in pozneje jugoslovanskih komunistov je uspešno končal osnovno in srednjo šolo. Leta 1955, pri dobrih enaindvajsetih letih, so ga
vpoklicali v jugoslovansko vojsko, a je raje pobegnil čez mejo. Naslednja štiri
leta je preživel v begunskih taboriščih v Vidmu in Torinu. Tam je končal tehniško šolo za elektroniko pa tudi nekaj tečajev umetnosti na inštitutu Leonardo
da Vinci.
Naposled se je leta 1959 lahko izselil v Ameriko in se naselil v Chicagu,
mestu svojega slovenskega prijatelja in podpornika Franka Polaka. Tam je dve
leti opravljal različna dela za podjetje Zenith Radio, nato pa se je pridružil prijateljem, ki so delali v strojni delavnici, da bi se kaj več naučil o raznih vrstah
strojev. Potem je bil pet let zaposlen kot raziskovalni in razvojni inženir v avtomobilskem oddelku podjetja Sun Electric, kjer so kmalu spoznali, da je genialen
inženir. Leta 1967 je ustanovil svoje podjetje Bucik Designs, majhno in drzno
podjetje v predmestju Lombarda, kjer so njegova brezmejna domišljija, energija in ustvarjalnost dobile krila.
Kot smo videli, je bil vse življenje iznajdljiv, podjeten in ustvarjalen. Leta
1961, samo dve leti po prihodu v Ameriko, je dal svoji novi državi prvi vidnejši
pomemben prispevek – avtomobil, ki je bil tako edinstven, da mu ni bilo para.
To je bilo uresničenje Jankovih sanj in garanja po vsakodnevnem delu, tudi ob
večerih in koncih tedna. Leto dni pozneje so ga prepričali, naj to svojo stvaritev
Astro prijavi na državno razstavo unikatnih avtomobilov v Indianapolisu. V
reviji Sun Rays Magazine so jeseni leta 1962 v članku z naslovom »Nagrado za
eksperimentalni avtomobil je dobil raziskovalni inženir podjetja Sun Electric«
poročali, da je bil Astro »prvi v svojem razredu kot eksperimentalni model in
drugi najboljši od vseh na razstavi, kjer je bilo več kot sto petdeset vozil. Astro,
pobarvan z bleščečo kovinsko rumeno-zlato barvo, je navdušil na tisoče obiskovalcev razstave.«
Dve leti pozneje je doživel zmagoslavje z avtomobilom prihodnosti na newyorškem Svetovnem sejmu. Čeprav Janko ni tratil časa z malenkostmi, kot
bi zanj bile prijave patentov, seznami dosežkov ali celo urejena zbirka časopisnih izrezkov, lahko kljub vsemu občudujemo več primerov njegove genialne
ustvarjalnosti. Vzemimo na primer enega od njegovih naslednjih avtomobilov
Trieste, imenovanega v čast narodnostno mešanemu Trstu blizu njegovega rojstnega kraja Kanala. Sharpe je v publikaciji Assembly Engineering zapisal, da se
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je delo »na Triestu začelo z ročno izdelavo lesene in mavčne šablone natanko
takih mer, kot je bil pozneje končani avtomobil. Čeznjo so namestili petplastno
školjko iz steklenih vlaken. Sledilo je več ur peskanja in brušenja ter nanašanja
petih plasti barve, preden je bil avtomobil dokončan. Potrebnega je bilo skoraj
dve leti večernega dela in garanja vsak konec tedna, ko so drugi počivali ali se
zabavali. Nato je Bucik avtomobil odpeljal na skoraj 50.000-kilometrsko turnejo po Evropi, letos [leta 1969] pa ga razstavlja po vsem Srednjem zahodu.
Trieste, ki je bil takrat vreden od 60.000 do 70.000 dolarjev, je dolg 426 centimetrov, visok 102 centimetra in širok 178 centimetrov. Ima torzijsko vzmetenje, večplastno školjko iz steklenih vlaken, tehta pa samo petsto kilogramov. ...
Vozi lahko do 260 kilometrov na uro.«
Bucik je zasnoval in izdelal še mnogo drugih osupljivih avtomobilov, med
njimi tudi The Executive, razkošen apartma na kolesih, futuristični avtodom
s kaminom, prho, s steklom in stropom, pomično streho, straniščem, kuhinjo
... in slapom. Delo njegovih rok je tudi avtomobil Can-Am, Schkee, ki je aprila 1978 prišel na naslovnico revije Sports Car, uradne publikacije Ameriškega
kluba športnih avtomobilov.
Oblikoval je tudi majhno podmornico, gradil futuristična nakupovalna središča, domove, jahte ter druga vozila in stavbe. Naprosili so ga celo, naj oblikuje Italijansko-ameriški muzej v Chicagu, ponos ameriških in tudi evropskih
Italijanov. Ni le inženir, oblikovalec in neustavljiv inovator, ampak tudi umetnik, arhitekt, kipar in slikar, skratka vsestranski genij.
Njegov brat Joško, duhovnik in tudi sam nadarjen umetnik, kot tudi njuna
sestra Emilia Bucik Razman, mi je nekoč pisal: »Da, Janko je tudi umetnik, ni
pa poslovnež.« Res, Janko Bucik, slovenski izseljenec, bi bil lahko neznansko
premožen, a mu nikoli ni bilo kaj dosti do tega, da bi si kopičil denar. Njegovo
poslanstvo je nenehno in neutrudno ustvarjanje in nesebično razdajanje genialnih stvaritev Ameriki in svetu.

John Buc i k
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