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Předmluva

Touhu napsat knihu mám už dávno. Jak ale začít? Jak jinak, než názvem 
knihy. Na ukázku mám pro vás několik alternativních názvů knihy:

Můj veselý život se smutnou tváří – moc dlouhé. 
Štětky budou viset – výhružné a nepravdivé. 
050 – sice kniha souvisí s mým věkem, ale působí to spíše jako šifra. 
Můj život v džísce – celý život  jsem přeci jen v džísce neprožil. 
Sperma zdarma – to zní zase jako nějaká pofidérní nabídka. 
Ptáci zpívají i v neděli – téměř vítězný nápad. 
Táto, netuň – hláška syna, když byl malý 
Sním sen – lehká slovní hříčka. 
Zima jako v ranci – roztomilá, ale nic neříkající blbůstka. 
Útržky od držky – trochu vulgární.

Rány do sudu – vítězný název. Vznikl sice jen mým přeslechnutím, ale líbí 
se mi nejvíc. Je to vlastně takové „neplánované dítě“.
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Věnováno mým synům 

Davidovi a Danielovi

 pro případ, že bych jim nestihl vyprávět svůj příběh.
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AROUND  65 x 60 cm  1995
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Odnepaměti lidi fascinují příběhy, ať už pravdivé, částečně 
přibarvené anebo zcela smyšlené. 

Já vám teď ale chci vyprávět ten svůj životní příběh. Píšu to 
tak, jak si to pamatuji já. Tak jak jsem to cítil. 

Některá jména nebudu psát. Ne snad z nějaké zbabělosti, ale 
jen proto, že si nechci formou této knihy snad vyřizovat účty. 

Myslím si, že rok 1969 byl v mým životě asi nejpohodovější. 
Prvních devět měsíců u mámy v břiše uteklo jak plodová voda 
a nastal dvanáctý, dynamický prosinec. Den mého narození. Až 
na ten drobný incident, při kterém jsem zcela spontánně a se 
slzami štěstí v očích počůral zdravotní sestřičku, to zdravotnic-
ký personál s mojí matkou, již druhorodičkou, zvládli dobře.

Dlouho jsem se v dětsví mylně domníval, že svět začal teprve 
až po mém narození. Možná to bylo i tou dobou krátce po 
invazi vojsk Varšavské smlouvy. Byla to doba odevzdávání

Zřejmě jeden z mých  prvních pokusů o surrealismus. Vždy mě 
naprosto fascinovalo to vnímání světa takzvaně nereálného. 
Než jsem se pustil do vlastní tvorby, zaujali mne obrazy s touto 
tématikou. Učarovali mne zejména obrazy Salvátora Dalí. Mé 
úplné prvotiny byli proto podepsány pseudonymem „ DaJi „. 
Zkratka mého občanského jména a příjmení. Daniel Jiřička. Po 
tomto krátkém období jsem zvolil jako své umělecké pseu-
donym Geremus, což bylo dívčí příjmení mé matky. Znělo mě 
to přece jen trošku víc světácky a tajemněji, než to mé ptačí 
příjmení. Jednal jsem víceméně zcela spontánně a až po letech 
jsem zjistil, že celá řada umělců si zvolila své umělecké jméno 
po své matce. V cizině by mé původní příjmení stejně jen stěží 
vyslovili. Což  jsem až po letech osobně zjistil na mé výstavě 
v Rakousku. 
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stranických knížek, lámání charakterů a u některých násled-
né potupné přiznání ke své pomýlenosti. To běsnění šlo zcela 
mimo mě. Z nějakého neznámého důvodu jsem si o sobě 
myslel, že jsem zvláštní chlapeček. Ve vší tajemnosti to asi v 
pěti letech sděluji svému otci a ten mi s děsivým smíchem od-
pověděl: Tak to budeš asi chodit do zvláštní školičky! Nevěděl 
jsem sice co tím myslí, ale došlo mi, že už to raději nikomu 
říkat nebudu. Až teď po letech to můžu napsat, smát se mi 
snad nikdo už nebude. Dlouho jsem nerozuměl pojmu dvojka 
k schování. Kam a proč se nějaká dvojka schovává? Že je to 
dvojka z chování, mě učitelé dali příležitost poznat až později. 

 Také mě stále vrtalo hlavou, proč mám při loučení říkat: „ Na 
skle danou!“ Nedávalo to smysl, ale škola byla přede mnou a já 
se těšil. Pravda, hned v září mě celkový dojem zkazila sou-
družka učitelka z vedlejší třídy. Během vyučovací hodiny vtrhla 
do naší třídy. Nechala si mě postavit na stupínek a křivě mě 
obvinila, že jsem jejímu žákovi včera ve družině odcizil kapesní 
nůž. Při každé

 Už tehdy jsem rád maloval lidi, přírodu, zvířata a jídlo. Obsah 
se za ty roky o mnoho nezměnil, snad jen forma. Tenkrát jsem 
neznal nikoho, kdo by mě poradil třeba jen s napínáním plátna, 
natož se samotnou malbou. Internet byl ještě v plenkách a 
odborná literatura v městské knihovně mě příliš neobohati-
la. Všechno to vznikalo pomalým systémem pokus - omyl. 
Popravdě řečeno, stejně nikdy nečtu žádné návody a vše 
montuji či zapojuji jaksi intuitivně. Je v tom snad  jistá dávka 
arogance, nepokory. Možná vše pak trvá déle, ale o to víc si 
to užiji. Času stráveným osvojováním si základních znalostí a 
dovedností nelituji. Trochu mě zaráží, když si pak někdo po-
stěžuje, že já mám talent zadarmo, zatímco on musí chodit do 
práce. Hodně „ volného času „ po práci jsem věnoval malování. 
I po finanční stránce to bylo náročné. První pokusy za moc 
nestáli, stačilo jen vytrvat. Talent je jen předpoklad k úspěchu, 
ne záruka.
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ZNÁSILNĚNÝ  98 x 76 cm  1996
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mé pravdivé odpovědi, že o žádném nožíku nic nevím, mě 
dala facku jak z děla. Umínil jsem si, že nebudu brečet, Několik 
slziček přece jen ukáplo. Na památku mi napsala celostrán-
kovou poznámkou do zápisníčku. Samozřejmě červeně. 
Dodatečně děkuji za úvod do reality. 

 Doma to mělo tak velký ohlas, až se táta rozhodl ráno se 
mnou zajít do školy. Pořád se mě vyptával jestli jsem ten nožík 
opravdu neodcizil. Já tehdy opravdu ani nevěděl, co to slovo 
znamená. Pamatuji jeho pohled jako teď, když táta už bere za 
kliku obrovských hlavních dveří školy a já se ho zčistajasna 
zeptám:  „ A táto, v těch ruskejch novinách PRAVDA  taky lžou, 
viď?“  

Poznámka byla sice škrnutá, ale od té zlomové fackovačky 
pedagogy nemusím. Moje třídní se mě taky snad mohla zastat. 
Namísto toho nám v první třídě, jaksi mimo učební osnovu 
cpala do hlaviček ideu, že chlapi jsou naprosto zbytečný. Rodí 
ženy, matky. Chlapy jsou jen trubci. Zjevně prožívala nějaké 
své osobní trauma a tak se s námi chtěla o ně nesobecky 
podělit. Trochu mě to znejišťovalo, i když odvahu 

Co mě mohlo vést k tak dramatickému ztvárnění obrazu? 
Těžko říct. Vždycky je pro mne snazší vyjádřit se malbou, než 
mluveným slovem. Stejně bych to slovy nemohl většinou ani 
vyjádřit. Slova se poslouchají, ale nevnímají. Často se mě lidi 
ptají co ten který obraz znamená. Uvádějí mě tak do rozpaků. 
Podobný pocit mám, když někomu vyprávím vtip a on se nako-
nec vůbec nesměje a ještě se zeptá, jestli to už bylo všechno. 
Trapná situace. Přemýšlím pak na které straně se stala chyba. 
Nejspíš to je špatným podáním, slabším či nevhodným vtipem. 
Pokouším se občas vložit do obrazu trochu humoru. Počítám 
dopředu s tím, že každý člověk má trochu jiný vkus. Proto se 
řídím jen svým citem a okolí to buď přijme, nebo ne. Bylo by 
naivní chtít se zalíbit všem a ani to není můj záměr.      


