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Dobrodružný život právníka, profesora právnické fakulty 
a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech

Leges, Praha, 2022, 508 s., ISBN 978-80-7502-641-5.

Nová kniha pamětí profesora Právnické fakulty Univerzity Karlovy JUDr. Jiřího 
Rajmunda Tretery s podtitulem Dobrodružný život právníka, profesora právnické 
fakulty a kněze a jeho rodičů v posledních 120 letech vypovídá o třech profesích jeho 
života: právníka, vysokoškolského učitele a v neposlední řadě katolického kněze.

Autor popisuje podrobně svůj dobrodružný život v oblíbené memoárové formě 
třinácti částí rodinné kroniky. Začíná svým narozením, dále údaji o třech svých 
nejbližších příbuzných, obou rodičích a bratru Sváťovi, který se stal slavným 
přírodovědcem.

Události jsou řazeny časově. Autor nás provází dobou od narození svého tatín-
ka i maminky a historie jejich rodů přes období první republiky, svého dětství za 
německé okupace i ve šťastných třech letech po ní, svého dospívání za komunis-
tického teroru, tvrdými léty studia na právnické fakultě, příjemnější vojnou, a pak 
dlouhou, úmornou prací podnikového právníka v letech 1964–1990. Nakonec 
popisuje život v podzemní církvi 1977–1989 a klady i zápory nově nabyté svobody 
v letech 1990–2022.

Poutavá galerie autorových příbuzných, přátel i známých s nejrůznějšími osudy 
vytváří novodobou „Kosmovu kroniku“, která v příběhu jednoho výjimečného 
člověka a jeho blízkých představuje dějiny Čechů od konce 19. století až do sou-
časnosti.

Čtenáři ocení úžasnou autorovu paměť a jeho podnětné a často vtipné postře-
hy. A také velkou otevřenost autora v zájmu pravdivosti, s odvážným přístupem 
„padni komu padni!“.

Autor přiznává, že rád učí o světě, protože vedle svých profesí zůstává také trochu 
zeměpiscem, což byla jeho první životní touha. Knihu otvírá Prvním slovem, kde 
doporučuje celkem 10 pamětí významných českých osobností, které ho ovlivnily.
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V Předmluvě zmiňuje, že se snažil vedle dobového myšlení lidí popsat světové 
a české národní dějiny.

Zdůrazňuje, že na cestě ke křesťanské víře bylo důležité jeho obrácení v 15 letech 
roku 1955 v českobratrské církvi evangelické, doplněné po 17 letech katolickým 
vyznáním. Je třeba ocenit zcela neznámé údaje, popisující jeho tajný vstup do do-
minikánského řádu, jeho studium a působení v něm.

Kniha obsahuje i četné fotografie. Důležité myšlenky jsou graficky zvýrazněny 
v rámečcích. Na konci je uvedena použitá literatura a výběrový rejstřík osobností.

Své olbřímí dílo věnoval autor docentu Záboji Horákovi, příteli, žáku a dlouho-
letému spolupracovníku v záslužné a plodné vydavatelské činnosti.

Na poslední, 500. straně čistého textu, končí prof. Jiří Rajmund Tretera slibnou 
větou: „Na shledanou u Druhé knihy pamětí!“. Protože jeho paměť je úžasná, po-
střehy podnětné, nezapomíná ani na humor, mohou se čtenáři těšit na pokračování!
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