AKTUALITY
Nedožité jubileum
varhaníka a skladatele Jiřího Strejce
Dne 17. dubna by se dožil významného životního jubilea varhaník, hudební skladatel a dlouholetý ředitel
kůru v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové, pan
Jiří Strejc (*1932). Hudební vzdělání získal na pražské
Konzervatoři, kde studoval varhany ve třídě prof. Kampelsheimera a kompozici u prof. O. A. Tichého. V letech
1957–2001 působil jako ředitel kůru v katedrále Svatého
Ducha v Hradci Králové.
Široké spektrum jeho působnosti zahrnuje činnost koncertní, skladatelskou, sbormistrovskou a v neposlední řadě i pedagogickou. Po celou dobu svého působení
v hradecké katedrále vedl tamní chrámový sbor a v roce
1965 založil komorní vokální sbor Cantores artis antiquae. V době, kdy byly varhany z ideologických důvodů
vytlačovány z hudebního života, se mu podařilo prosadit
zřízení varhanního oddělení v hradecké LŠU. Pro diecézi
pak vychoval v rámci výuky varhanní hry na Biskupském
gymnáziu i soukromě řadu varhaníků.
Těžiště Strejcovy bohaté a osobité tvorby (téměř 80
opusů) zaujímá pochopitelně liturgická hudba (mše,
propria, žalmy...), ale i poměrně rozsáhlá tvorba pro varhany. V invenčně i harmonicky bohaté varhanní tvorbě
se odráží mimo jiné skutečnost, že sám autor byl zároveň vynikajícím interpretem a improvizátorem. Autor si
vytvořil svůj nezaměnitelný kompoziční styl, ve kterém
zdánlivě jednoduchými prostředky dokázal z nástroje
vytěžit maximum. Pozoruhodná a dosud málo známá
je i Strejcova tvorba profánní. Jiří Strejc je také autorem
varhanních doprovodů 40 písní jednotného kancionálu
z roku 1980.
Nedávno založená Společnost přátel Jiřího Strejce si
vzala mimo jiné za úkol postupně celé skladatelské dílo
Jiřího Strejce vydávat. Prvním důkazem je kompletní
vydání varhanní tvorby, které vyšlo již koncem roku
2011.

z Jiří Strejc u dveří na kůr katedrály Svatého Ducha, fotografii poskytla rodina Strejcových

K nedožitým 80. narozeninám Jiřího Strejce se uskuteční dvě významné akce. V neděli 22. dubna bude při
hlavní mši sv. v katedrále Svatého Ducha (v 9.30 hodin) provedena autorova mše Orbis factor, na které budou spolupracovat spojené sbory kostela Panny Marie
a kostela Božského Srdce Páně v Hradci Králové a dále
chrámové sbory z Pardubic a Vrchlabí. Následovat bude
Vzpomínkový koncert, pořádaný hradeckou Filharmonií
a Společností přátel Jiřího Strejce dne 26. dubna v 17.00
a 19.30 hodin v Městské hudební síni. Zde vystoupí členové Pražského komorního sboru, varhaníci Václav Uhlíř, Petr Hostinský, barytonista Jakub Hrubý a členové
Filharmonie Hradec Králové. Na koncertě zazní zejména
profánní, ale i liturgické skladby Jiřího Strejce.
Václav Uhlíř

