Václav Metoděj Uhlíř

K životu a dílu královéhradeckého varhaníka a skladatele
Jiřího Strejce
(Opus Musicum 3/2018)

Jiřího Strejce (1932–2010) lze považovat za jednu z hlavních osobností hudebního dění
v Hradci Králové ve druhé polovině dvacátého století, jehož kompoziční činnost významně
překročila hranice tohoto města. Působil jako varhaník zdejší katedrály Sv. Ducha, skladatel,
sbormistr a pedagog. Uznávanou osobností se však mohl stát – z důvodu politické situace –
až na sklonku svého života. Předkládaná studie se zaměřuje na shrnutí jeho životních osudů
a skladatelského díla. Na příkladu analýzy jedné z jeho nejznámějších skladeb, mše
Lux et origo jsou popsány hlavní rysy Strejcova kompozičního jazyka, připojeno je i rámcové
zařazení mezi další autory duchovní hudby ve 20. století.

Život
Jiří Strejc se narodil 17. dubna 1932 v Praze. Jako aktivní hudebník začal roku 1943 na kůru
kostela v Praze - Lhotce, kde působil deset let jako varhaník. Na Státní konzervatoř hudby
v Praze byl původně přijat k Bedřichu Antonínu Wiedermannovi, ten však musel svou činnost
na konzervatoři kvůli aktivitám na nově vzniklé Akademii múzických umění omezit
a Jiří Strejc nastoupil roku 1948 v oboru varhanní interpretace k Miroslavu Kampelsheimerovi
a v hudební kompozici k Ottovi Albertu Tichému.1
Roku 1957 se stal ředitelem kůru katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové. V období
padesátých let bylo možné považovat za úspěch, že Jiřího Strejce do této funkce vůbec
přijali. V době, kdy na místo ředitele kůru nastoupil, byla situace na katedrálním kůru
v neutěšeném stavu. O pozvednutí hudebního života se snažil aktivním zapojením lidového
zpěvu, interpretací stěžejních varhanních skladeb při liturgii a pravidelným vystupováním
katedrálního sboru. Nejvýznamnější však byla jeho kompoziční činnost. Od začátku svého
působení v Hradci Králové psal zejména pro aktuální liturgickou potřebu, avšak jeho skladby,
zejména mše, se začaly rychle neoficiální cestou šířit mezi chrámovými pěveckými sbory
v celé republice.
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Jakákoliv veřejná hudební činnost byla však v těchto letech Jiřímu Strejcovi prakticky
znemožněna. Z důvodů nedostačujícího finančního zajištění se proto musel věnovat
činnostem, které s jeho povoláním a někdy ani s hudbou vůbec nesouvisely. Prošel tak
postupně zaměstnáním korepetitora v Klicperově divadle, brigádníka v pohostinství nebo
pomocného dělníka v továrně na klavíry Petrof. Téměř během celého svého působení
v Hradci Králové také vyučoval na tehdejší Lidové škole umění. Další pracovní příležitost
se mu naskytla při otevření smuteční obřadní síně v Hradci Králové.2 V roce 1993 začal
vyučovat hru na varhany v rámci Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína.3 V tomto období
se rozvíjela i jeho koncertní kariéra. Ke konci svého působení na kůru královéhradecké
katedrály se dočkal přestavby katedrálních varhan (1999), které byly téměř celou dobu jeho
působení v havarijním stavu.4
Nový impuls k šíření Strejcova skladatelského díla přišel s rozšířením internetu. Na své
webové stránce www.opusarium.cz publikoval některá díla z vlastní tvorby. Tato stránka
dodnes slouží svému účelu.
V roce 2001 Jiřího Strejce postihla menší mozková příhoda, která ho přiměla rezignovat
na funkci ředitele kůru. Z této nemoci se sice poměrně zdárně zotavil, ale sám přiznával
pozměněné sluchové vnímání. Přesto nadále hrál v katedrále i jiných hradeckých chrámech,
koncertoval a komponoval. Také publikoval články v periodikách Varhaník, Psalterium
a na svých webových stránkách. V roce 2002 byl nominován na cenu města Hradce Králové
– PRIMUS INTER PARES.5 Jeho aktivitu i ve vysokém věku dokládá vítězství
ve skladatelské soutěži města Cheb v roce 2008. Poslední týdny jeho života byly spojeny
s nemocí, které 8. prosince 2010 podlehl.
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Dílo
Těžiště Strejcovy bohaté a osobité tvorby spočívá především v tvorbě pro varhany
a liturgické a duchovní hudbě pro sbor. Mezi jeho opusy jsou však i profánní skladby
pro sbor nebo pro sólový zpěv, instrumentální tvorba, instruktivní skladby pro děti, úpravy,
transkripce a četné harmonizace.
Nejvýznamnější část kompozičního odkazu tvoří zpracování mešního ordinária. První mší
a zároveň první zásadní kompozicí je Orbis factor, další pak Lux et origo a poslední Kyrie
fons bonitatis reagující na povolení užívání národních jazyků v liturgii. Z dalších liturgických
sborových kompozic mimo mešní ordinarium patří mezi nejrozšířenější Ecce sacerdos
magnus ke vstupu biskupa do chrámu, Offertorium Hodu Božího Svatodušního nebo čtyři
Sbory k svátku Těla a Krve Páně. Často provozované jsou i Strejcovy drobné sborové
skladby pohřební, žalmy psané antifonálním způsobem a harmonizace duchovních písní.
V roce 1968 Strejc vyhrál konkurz na kompletní harmonizaci písní pro jednotný kancionál,
avšak nakonec byly publikovány jen některé z nich a u ostatních písní byly uveřejněny
harmonizace jiných autorů.6
Neméně významná je Strejcova tvorba varhanní. Po rané Ciacconě brevis7 a následné Fuze
in Re se další varhanní skladba objevuje až po více než dvaceti letech, a to třívětá Sonata I.
Pak se již tomuto nástroji věnoval s výjimkou přestávky v devadesátých letech pravidelně.
Z dalších skladeb nelze opominout Koncertní etudu, nazývanou „Opavská“, Koncertantní
etudu, Scherzo a Invokaci na C-H-E-B pro velké varhany. Pro potřeby varhaníků napsal
tzv. Modrou knížku, která obsahuje transkripce a úpravy skladeb nejčastěji používaných
při svatbách, pohřbech a jiných obřadech s doprovodem varhan. Složil též pedagogicky
zaměřenou varhanní školu ABC pedálové hry.
Početné je i autorovo dílo na poli profánních sborových kompozic, které vznikalo většinou
v devadesátých letech dvacátého století a na počátku století následujícího, což bylo
způsobeno hlavně uvolněním dosavadní textové cenzury. Mezi hlavní patří Hradčany,
Únor 1948 nebo Tři písně o růžích. Mezi těmito díly najdeme i úpravy lidových písní,
například Tancuj, tancuj, Boleráz, Chodila po včelínku a Osiřelo dítě. Mezi sólovými
pěveckými skladbami vynikají skladby pro sólový baryton, zejména s doprovodem varhan
(Zpověď osamělého muže, Český betlém). Ambivalentně klavírní nebo varhanní verze mají
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i původně orchestrem doprovázené Aforismy a prvotně klavírní, později varhanní
Pomodlím se. Některé tyto skladby jsou na pomezí úpravy a autonomního skladatelského
díla. Mezi svébytné kompozice lze řadit ty, které využívají vlastních kompozičních postupů
na úkor původního znění písně, tedy jsou natolik pozměněny, že je nelze považovat
za úpravu.
Velmi různorodé obsazení mají Strejcovy skladby instrumentální. Nejstarší je zřejmě
Preambulum ke mši F. X Brixiho pro smyčce, clariny a varhany, které sloužilo jako úvod
k Missa Pastoralis Františka Xavera Brixiho. Patrně nejpopulárnější je Hrst střípků
pro smyčce, kde autor hravě variuje koledu „Pásli ovce valaši“. Velkolepá je pak Novela
pro tři trubky, varhany, tympány a zvony s interpretačně náročnou fugou a pro autora do té
doby netypickým nemelodickým tématem. Pro koncerty se synem Martinem vznikaly skladby
pro dvoje varhany, varhany a cembalo apod., z nichž je nejzajímavější Koncertní parafráze
na „Hej mistře“.
Podrobnější informace o jednotlivých skladbách je možno najít v diplomové práci autora této
studie s názvem Skladatelská tvorba Jiřího Strejce.8 Součástí práce je také částečně
tematický katalog, čítající téměř devadesát skladeb nebo skladebných cyklů. Hlavním
problémem při vytváření tohoto katalogu se stalo sjednocení různých verzí jednotlivých
skladeb, nalezení původních podob, pokud existovaly, vyloučení evidentních chyb, případně
stanovení

variant,

které

nejvíce

odpovídají

Strejcovým

kompozičním

postupům.

Další otázkou, kterou bylo nutno vyřešit, bylo označení skladeb a rozčlenění opusových
čísel. Při pokusu o chronologické členění vyvstala nejasnost data vzniku jednotlivých opusů.
Druhou možností bylo řazení podle jednotlivých žánrových druhů. Zde by však nebyla
možnost následného zařazení některé neevidované skladby do seznamu, aniž by byla
opusová řada narušena. Stejná situace by nastala při abecedním řazení skladeb. Nakonec
bylo zvoleno členění podle jednotlivých kompozičních odvětví (1. Varhanní tvorba, 2. Mše,
3. Sborová

tvorba

duchovní,

4.

Sborová

tvorba

světská,

5.

Instruktivní

tvorba,

6. Instrumentální tvorba, 7. Tvorba pro sólový hlas, 8. Torza) s připojenými pořadovými čísly.
V úvodu každého oddílu jsou zařazeny skladby vydané do konce roku 2014, které již
disponují opusovými čísly; další skladby jsou řazeny abecedně. Katalogové číslo uvozuje
zkratka GeSgc, kterou používal sám skladatel jako hudební zkratku svého podpisu. Vycházel
přitom z historie českého jazyka, umožňujícího záměnu písmena „J“ s „G“, přičemž ostatní
písmena byla vynechána, případně modifikována. Sumární seznam všech dosud
evidovaných skladeb Jiřího Strejce je uveden v příloze této studie.
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Charakteristika tvorby
Ve svých dílech se Jiří Strejc většinou držel velmi dobře rozeznatelné formy, která vychází
z osvědčených vzorců hudební minulosti. Jeho instrumentální skladby obsahují často jako
základní stavební prvek gradaci, rozprostírající se po celý průběh skladby. Téma se většinou
objevuje až později ve skladbě a do té doby se jen pozvolna vyvíjí z nepatrného motivu.
U vokálních skladeb klade skladatel důraz na deklamaci, tedy shodu přízvuku hudebního
s přízvukem jazyka. Osobně se neztotožňuje se skladateli, kteří tento aspekt pomíjejí
a vytýká jim „kulhání“ jejich hudebního projevu.9 Tento aspekt pro něj je natolik důležitý, že
mu často ustupují i ostatní složky hudebního projevu. V tomto je na svou dobu velmi
konzervativní. Melodika je u Strejce většinou plynulá, vokálního charakteru, bez větších
intervalových skoků. Jsou však i skladby, kde skladatel komponuje jinak. Ryze instrumentální
postupy nelibozvučné melodiky jsou základním stavebním kamenem například v Novele,
Únoru 1948 nebo ve většině tvorby pro sólový baryton. Zvláštní místo zaujímají mezi
vokálními díly mše. Ty jsou svou prokomponovaností, častými citacemi gregoriánského
chorálu a vnitřní foremnou sepjatostí bezpochyby vrcholem Strejcovy tvorby.
Z hlediska sazby je typická Strejcova záliba v polyfonii, většinou imitační. Nejčastěji se
vyskytuje v rámci duchovních vokálních skladeb, avšak objevuje se i v instrumentální hudbě
(Novela, Hrst střípků, Čtyřlístek atd.). Polyfonie je u Strejce často založená na kvartách,
nepřipravených a nerozvedených disonancích, a proto jí často podkládá statický bas, který
dává harmonicky neukotvenému toku ve vrchních hlasech stabilitu.
Za velmi specifickou lze označit harmonickou stránku jeho skladeb, která často využívá
zahuštění akordů o septimy, nony a sexty nebo se zakládá na kvartových vztazích.
Typická je pro něj kadence T-II-III-II-T, kdy se druhý stupeň nachází na pomezí
subdominantní funkce a neúplného dominantního nonového akordu. Tuto kadenci někdy
střídá s T-VII-VI-VII-T, přičemž šestý a sedmý stupeň jsou snížené, někdy v podobě
septakordu, nebo s přidanou sextou. Tyto kadence najdeme například v Gloria mše
Lux et origo, několikrát v Hrsti střípků atd. Strejc se vyhýbá autentickým spojům s tónikou;
pokud používá dominantu, většinou mollovou v podobě septakordu nebo nonového akordu.
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na konkrétní případ poukazuje v neadresovaném dopise (uložen tamtéž) z února 2003, kde rozebírá
skladbu Zdrávas Královno P. Josefa Olejníka.

Tento princip je základním stavebním prvkem některých jeho skladeb (Ecce sacerdos,
Offertorium Hodu Božího Svatodušního, Preludium Sonaty I. a dalších Extraktem Strejcova
harmonického myšlení je užívání tritonově substitučních postupů. V místech, kde chce
stupňovat napětí, využívá biharmonii, nebo dokonce i triharmonii v kontrapunktickém slova
smyslu, kdy je nad sebou několik tonálních a často modulačních rovin. Tóniny v tomto
případě mají mezi sebou nejčastěji mediantní vztahy. Tento prvek však nacházíme téměř
výhradně u instrumentální tvorby.
Vývoj harmonického cítění Jiřího Strejce je úzce spjat s jeho celkovým rozvojem jako
skladatele, neboť harmonie a forma jsou napříč celou jeho tvorbou hlavními stavebními
kameny kompozice. Na základě harmonického vývoje můžeme tedy rozčlenit tvorbu
Jiřího Strejce do tří stěžejních období. První období je, co se počtu skladeb týká, nejméně
obsáhlé. Zahrnuje díla, která vznikla na Pražské konzervatoři a další kompozice do roku
1959. Zlomovým bodem bylo pro Strejce vytvoření prvního velkého prokomponovaného
opusu - mše Orbis factor (1959). Zde již je Strejcův kompoziční (zejména harmonický) jazyk
vyvinutý v takové podobě, jak ho známe ze středního období 1959–1981. Toto období
je typické

výše

popsanou

harmonií,

melodikou,

prioritou

deklamace

a foremným

zpracováním. Stanovit jednoznačný letopočet, kdy se mění skladatelův hudební jazyk
a směřuje tak do závěrečného období, je velmi obtížné. První skladbou, kde se objevují
tendence vzdalovat se klasickému pojetí harmonie a užívat nezpěvných melodických
postupů, de facto přizpůsobit svůj jazyk dobové kompoziční produkci, je Novela (1981).
I dlouho po tomto roce však najdeme skladby, které jsou pojaty daleko tradičněji, tak jak
autor komponoval dříve (např. Prosba k Žarošické Matce Boží (2000). Jediným odvětvím,
kde lze tyto změny pozorovat jednotně, je sborová tvorba světská, neboť téměř celá vznikala
v období devadesátých let. Je zde patrný částečný odklon od kadenčního vnímání harmonie
a naopak ještě větší inklinace ke kvartovým a kvintovým postupům. Autor mění i svou
melodiku v méně zpěvnou. Formálně často užívá volných útvarů, tedy buď fantazie, nebo
volné vícedílné formy. Jediná složka, která se v průběhu celého Strejcova života nemění,
je deklamační princip. Důstojným zakončením skladatelovy kompoziční dráhy bylo vítězství
ve skladatelské soutěži města Cheb skladbou Invokace na C-H-E-B pro velké varhany
(2008), kde se jeho odklon od tradičních harmonických postupů dovršil.

Modelová analýza - Mše Lux et Origo (GeSgc 2.02, 1960)
Lux et Origo (Světlo a původce) je mše určená pro velikonoční dobu a je jednou
z nejpopulárnějších Strejcových kompozic vůbec. Název je přejat z názvu mešního tropu
gregoriánského chorálu. Pro svoji zpěvnost, kompoziční kvalitu, která však neklade přílišné

nároky na sbor a posluchačskou dostupnost, si našla cestu do stabilního repertoáru mnoha
chrámových sborů. Strejc ve své vokální tvorbě, stejně jako zde, klade důraz na shodu
přízvuků v hudbě a textu, čímž prioritní text velmi dobře vyniká.
Mše Lux et Origo byla dokončena roku 1960 a původně byla napsána bez Creda, které autor
ke mši přiřadil až později, což vysvětluje odlišný charakter této části.10 Varhanní doprovod
dopracoval se souhlasem autora královéhradecký varhaník a organolog Václav Uhlíř (*1954)
v roce 1985.

ukázka č. 1 - začátek části Kyrie

Kyrie začíná melodikou, která je pro Strejcovu duchovní tvorbu typická – užívání malých
intervalových postupů na začátku fráze a k jejímu konci užití výraznějšího intervalu
(nejčastěji kvarta, kvinta). Úvodní model, který se vzápětí rozvíjí v téma, je jedním
z nejtypičtějších rysů napříč Strejcovou tvorbou. Harmonicky pozoruhodný je konec prvního
Kyrie, kde varhany doprovázejí paralelními tvrdě velkými septakordy poměrně libozvučnou
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melodii v altu. Christe je kontrastní částí v rychlejším tempu pracující na izorytmickém
modelu:

ukázka č. 2 - Christe eleison

V části Christe eleison také nalezneme skrytou citaci chorálního Alleluia, a to v altu v taktech
24 - 30:

ukázka č. 3 - citace Velikonočního Alleluia v části Kyrie

ukázka č. 4 - Velikonoční Alleluia - gregoriánský chorál

S tempovým označením Tempo I. poté následuje opakování Kyrie v pomyslné repríze, nyní
však v rozepsaném čtyřhlase oproti úvodní melodii s varhanním doprovodem.

Gloria začíná textem Et in terra pax, vyžaduje tedy chorální invokaci, jak je tomu u většiny
mší psaných před II. vatikánským koncilem. Začátek je harmonicky postaven na kadenci T-IIIII-II-T, přičemž předposlední funkce je lomena dominantním basem, čím vzniká latentní D9.
Tato kadence je narušena další Strejcem často používanou kadencí T-VII-VI-VI-T, kde jsou
vedlejší funkce snížené. Lomený bas na předposlední funkci vytváří stejný harmonický efekt.

ukázka č. 5 - začátek části Gloria
Zcela nenápadné je uplatnění chorální liquescence na slově tol-lis. Zde je patrné,
jak Jiří Strejc gregoriánský chorál ovládal a jak se jím nechal velmi často inspirovat nejen
tematicky.

ukázka č. 6 - část Qui tollis peccata mundi - Gloria

Závěr Gloria ukazuje na Strejcovu inklinaci k plagálním spojům v závěru skladeb. Závěrečný
průtah navíc končí na tonice s přidanou sextou, což je prvek objevující se například
i v Koncertní etudě in cis i jinde.
Credo se z tohoto mešního cyklu tonálně, harmonicky i rytmicky vymyká, neboť jej autor
komponoval později, avšak formálně se k ostatním částem jednoznačně hlásí.

ukázka č. 7 - začátek části Credo
Hlavním výrazným prvkem je časté použití triol. Autor pomocí tohoto útvaru řeší soulad
akcentů, neboť k uspokojivému výsledku potřeboval zároveň sudé i liché metrum na menších
hudebních úsecích. Po úvodní invokaci (stejně jako v Gloria) začíná prostý sborový začátek
na jednom tónu, prioritní je opět text. V místě rozvinutí vícehlasu se objevuje opět nový prvek
- změna metra. To se mění v průběhu skladby častokrát jen na jeden, či dva takty. Stejně
jako v Gloria se hudební jazyk často mění v jednotě s významem zhudebněného textu.
Je často použito sníženého VI a VII stupně, lomených subdominantně-dominantních akordů
a v místech gradace a diminuce i kvartových akordů. V místě Et incarnatus est je kontrastně
použito přísně homofonní a rytmicky prosté a capella zhudebnění, neboť jde o jeden ze tří
úseků liturgie, kdy se při stání užívá úklony hlavou ke zdůraznění daného mysteria.
Harmonicky nejméně klasické je Crucifixus, kde Strejc používá motiv kříže, zejména
v krajních hlasech:

ukázka č. 8 - část Crucifixus - Credo

Stěžejním textem celého cyklu je Et resurrexit, neboť jde o velikonoční mši, kde je
zmrtvýchvstání ústředním bodem celé liturgie, ke které je kompozice určena. V tomto místě
je opět příhodně citováno velikonoční Alleluia. Et expecto opět zhudebňuje velikonoční
alleluia, nyní ovšem v augmentaci. Závěrečné Amen má osmihlasou a capella podobu, autor
si však byl vědom, že striktním příkazem osmihlasu znemožní provozování této skladby
běžným chrámovým sborům, nabízí tedy také čtyřhlasou verzi s doprovodem varhan.
Benedictus ukazuje Strejcovu polyfonní strukturu, která nedbá harmonického průběhu,
ale řídí se ryze kontrapunkticky.

ukázka č. 9 - sborové imitační zpracování v Benedictus (takty 5 - 8)
Agnus Dei je kompozičně téměř totožné s Kyrie. Již ve třetím taktu však přichází
ve středních hlasech motiv z Gloria, kde zhudebňuje stejný text jako zde - Qui tollis pecata
mundi. Tento motiv je prolnut s úvodním tématem celé mše (Kyrie). Dona nobis je s výjimkou
změny faktury, zejména v basu, opakováním závěrečného Kyrie z úvodní části. Cituje tedy
opět velikonoční Alleluia.
Harmonicky je mše Lux et Origo typickou ukázkou Strejcovy práce, kde kombinuje eklektický
přístup s moderními postupy. Zahušťování akordů, kvartkvintové akordy a paralelní kroky
mohou místy připomínat jazzovou harmonii, avšak ve Strejcově podobě neubírá celé skladbě
na závažnosti a vystižení konkrétního textu ordinaria. Polyfonie je použita několikrát,
většinou imitační, přičemž nejprokomponovaněji působí v Benedictus. Melodická linka není
příliš výrazná, hlavní způsob práce je deklamační, důraz je kladen na přizpůsobení hudby
textu. Častá citace velikonočního Alleluia převzatého z gregoriánského chorálu (Kyrie,
Et resurexit, Pleni sunt coeli apod.) utvrzuje velikonoční zaměření celé mše. Kyrie a Agnus
tvoří rámec celé skladby, čímž se autor řadí k tradici svých předchůdců.
Závěrem připojuji skladatelovo vyjádření o této skladbě, které napsal v dopise dnes
již neznámému adresátovi, jenž později poslal i Václavu Uhlířovi st.:
„Úspěch této práce [= mše Orbis factor] u zpěváků, duchovenstva i věřících mě podnítil
k další práci, tak vznikla mše Lux et origo – Světlo a původce, určená pro velikonoční svátky.
V této skladbě lze proto vystopovat echa gregoriánských velikonočních intonací, např.
Aleluja. Její hudební kvality nechám na laskavém posouzení dnešního publika […]
Mše Lux et Origo byla pro mne závažnou v tom smyslu, že mi nastavila výhybku, zda mám
v komponování pokračovat nebo se věnovat něčemu jinému, co by se mi dařilo lépe, podle
známého pravidla, že tvůrčí člověk, ať spisovatel či komponista se pozná až podle druhého
díla, neb do toho prvního zpravidla vloží celou svou dosavadní zkušenost a pak už nemá
co říci.“ 11
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Neadresovaný a nedatovaný dopis Jiřího Strejce (dle záznamu skladatelova počítače z roku 2007,

snad k článku: Juran, Eduard: Jiří Strejc, skladatel liturgické hudby. In: Varhaník (časopis
pro varhanickou praxi) č. 3, 2007.), k červnu 2018 v soukromém archivu Václava Uhlíře (*1954).

Závěr
Jiří Strejc svůj hudební jazyk sám označoval za ryzí eklekticismus, ve kterém používal
postupů, které se mu líbily u jiných skladatelů. Mezi jeho hlavní vzory lze jmenovat Marcela
Duprého (zvuková představa varhan, především jazykových hlasů; pomezí tradice
a imprese), Paula Hindemitha (polyfonie – u Strejce hlavně v období od roku 1981)
a znatelný

je i konzervativní

vliv

Strejcova

pedagoga

Otty

Alberta

Tichého

(vliv gregoriánského chorálu, cecilianismu). S touto Strejcovou vlastní charakteristikou je ale
nutno

polemizovat.

Eklektický

přístup

by

jistě

nevykazoval

tolik

specifik,

nestal

by se autonomním a tak snadno rozpoznatelným díky mnoha signifikantním znakům
(zejména harmonii). Strejcův hudební jazyk je syntézou vlivu výše zmíněných autorů
s vlastním originálním přínosem svébytného hudebního projevu.
Ve své době patřil ke konzervativnímu proudu autorů duchovní hudby, jakými jsou například
Luboš Sluka, Miloš Bok a další. Ve své korespondenci udržoval styky se sdružením Elgar,
do kterého i přes hudební spřízněnost odmítl vstoupit. Strejcova díla vynikají plynulou
melodikou a originální harmonií, která je typická kvartovými a kvintovými postupy, častým
zahuštěním akordů o přídavné intervaly a vyhýbání se klišé autentických spojů. Typická
je také propracovaná deklamace, svůj podíl na oblíbenosti jeho skladeb mají také
až na výjimky nepřehnané nároky na interprety.
Vzhledem k okolnostem, zejména politickým, které provázely kompoziční dráhu Jiřího
Strejce, je tento autor dodnes mezi posluchači málo známý. Díky postupnému vydávání jeho
díla v posledních letech si však pomalu získává stabilní pozici zejména u varhaníků
a v repertoáru kostelních sborů.

Résumé
Studie se zabývá skladatelským dílem Jiřího Strejce (1932–2010), varhaníka, skladatele
a ředitele kůru katedrály Sv. Ducha v Hradci Králové v letech 1957–2001. Kapitola popisující
jeho život slouží jako základní vhled do problematiky skladatelova kompozičního odkazu.
Následuje stručný přehled jeho díla, který zahrnuje odvětví tvorby varhanní, zpracování
mešního ordinaria, sborové duchovní a světské skladby, kompozice pro sólový hlas
s doprovodem varhan, klavíru nebo orchestru, instrumentální a instruktivní tvorbu
a dochovaná torza. Ve studii je stručně popsán kompoziční jazyk Jiřího Strejce napříč jeho
tvorbou a jeho odkaz je rozdělen do tří základních skladebně se odlišujících chronologicky
seřazených etap. Součástí textu je také modelová analýza mše Lux et origo, přílohu tvoří
seznam Strejcových skladeb. Jde o první publikovanou studii zabývající se hudebním dílem
Jiřího Strejce, která se může stát uceleným základem dalšího bádání na poli kompozičního
odkazu.
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