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ve svých skladbách pinou
12
Za t Janem Ev. Zelinkou.
Když jsem psal v r. 1925 do „Cyrila” oslavný článek u příležitosti sedmdesátých narozenin Jana Ev. Zelinky, netušil jsem, že budu jednou psáti i jeho nekrolog.
Zemřel náhle dne 25. ledna t. r. jako ředitel kůru u sv. Vojtěcha v Praze II., zakončiv, jak se praví v úmrtním oznámení, „svůj příkladný a vzácný život, zasvěcený rodině, dobru a kráse”.
Janem Ev. Zelinkou odešel na věčnost je-den z nejstarších českých církevních skladatelů a nadšených cyrilistů, který stál u kolébky cyrilského reformního hnutí u nás. Roku 1878 byl již členem Obecné jednoty Cyrilské, r. 1889 stal se zapisovatelem, téhož roku stal se jejím jednatelem a r. 1903 i zástupcem pokladníka. Až do smrti zůstal jejím věrným stoupencem.
Jan Ev. Zelinka byl žákem Skuherského a z něho vzal všecken svůj vážný a solidní fond umělecký. Jak si vážil svého učitele, o tom svědčí nejlépe jeho nadšený článek o Skuherském, který uveřejnil v XXX. roč. Cyrila.
Zásady Skuherského o církevní hudbě uplatňoval měrou.
Na veřejnost se uvedl jako mladý varhaník u kostela Panny Marie před Týnem r. 1885 českou mší ke cti sv. apoštolů slov. Cyrila a Methoděje, složenou pro 4 mužské hlasy a vydanou u Fr. A. Urbánka. Tehdejší věhlasný církevní skladatel Fr. Hruška píše téhož roku v 5. čísle Cyrila o této mši: „Skladbou tou vystupuje tuším po prvé u veřejnost umělec a jak na první pohled zjevno, s prací dokonalou. Jeví se v ní pokrok doby nynější jak v deklamaci, tak v u-spořádání postupů harmonických.”
Mladý Zelinka ujal se práce na poli hudby církevní s opravdovou láskou, průpravou a pílí. V Cyrilu vydal množství mešních gradualií, offertorií, Te Deum, Pange lingua a j. Tam také uveřejnil svou mši Missa brevissima III. in hon. se. Francisci Ser. U Urbánka vydal mši ke cti sv. Anny pro dva smíš. h1. a varhany, mši ke cti sv. Vojtěcha pro 2 smíš. hl. a varhany, Missa Angelica pro žen. nebo smíš. shor s prův. varhan, Missa Festiva pro smíš. sbor s prův. varhan nebo orch. a Te Deum pro smíš. sbor a varhany. Mimo to vydal u Urbánka a jinde množství vánočních písní, vánoční hry a j. Množství skladeb zůstalo v rukopise.
Pro varhaníky vydal u Urbánka populární školu hry na harmonium a sbírku preludií - - „Český varhaník”.
Mimo činnost skladatelskou hleděl i slovem, praktickými a poučnými články šířiti pochopení pro církevní hudbu a správné názory o ní. V XV. roč. Cyrila uveřejnil článek „O úpadku hudby posvátné a ukázky nedůstojných skladeb” a článek „Obrod hudby posvátné v Čechách”. V XIX. roč. Cyrila napsal článek „Praktické názory v novém směru hudby církevní”. V XXXIII. roč. Cyrila uveřejnil pojednání „Různé směry hudby církevní a oratorní” a přednášku „O kulturním a zušlechfujícím významu hudby a zpěvu vůbec, chrámové, vokální a instrumentální zvláště”.
V těchto článcích psaných s nadšením a odbornou znalostí vyznává své umělecké kredo, které sám uplatňoval nejlépe ve svých skladbách a na kůrech, kde působil.

