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STUDIEKlazar / Pražské stopy Jaroslava Pantaleona Majora. Dílo žáka Beuronské umělecké školy jako obraz doby
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Biografická studie podrobně seznamuje s dosud nepříliš známým beuronským malířem, restaurátorem a organizátorem uměleckých pro-
jektů, bratrem laikem z pražského Emauzského kláštera, Jaroslavem Pantaleonem Majorem (1869–1936). Autor jeho dílo postihuje ve 
všech složitých aspektech jeho bohatého života a kulturního kontextu té doby. Představuje tak Majora nejen jako žáka Beuronské umě-
lecké školy, malíře, ilustrátora, restaurátora, tvůrce návrhů obrazových výjevů i liturgických předmětů a mobiliáře kostelů, ale také jako 
schopného organizátora činností spojených s uměleckými projekty, zdatného podnikatele a majitele Ateliéru církevního umění, který uměl 
využít svých znalostí a kontaktů z církevního prostředí. Jako kuriózní se dnes jeví jeho pokusy coby vynálezce materiálů vhodných pro 
uměleckou praxi i každodenní život duchovenstva, ba i pro uspokojení potřeb běžných domácností.
Zcela výjimečný vhled do postavení výtvarných umělců za první světové války poskytuje kapitola o odkrývání a restaurování barokních 
fresek Cosmy Damiana Asama v kostele sv. Mikuláše na Starém Městě pražském, kterého se pod Majorovým vedením v roce 1916 
zúčastnili vynikající malíři jako např. Josef Ullmann, Karel Špilar, Oldřich Blažíček, Václav Špála, František Jakub, František Xaver Naske 
aj. Podobně poutavé je však i přiblížení dalších osobností české katolické moderny a katolických komunit v Rakousku-Uhersku a první 
republice.
Studie se opírá o nebývale rozsáhlý archivní a terénní výzkum včetně dobového tisku, soukromé pozůstalosti Jaroslava Majora a dosud 
nevyužité tzv. biografie z archivu Nepomucena v Římě. Možnosti tohoto výzkumu i tak zdaleka nebyly vyčerpány.

PRAGUE FOOTPRINTS OF JAROSLAV PANTALEON MAJOR : WORK OF A PUPIL OF THE BEURON ART SCHOOL AS A PICTURE OF THE TIME

The biographical study introduces in detail the hitherto not very well-known Beuron painter, restorer and organiser of the art projects, 
layman brother from Prague‘s Emmaus Monastery, Jaroslav Pantaleon Major (1869–1936). The author captures his work in all the complex 
aspects of his rich life and cultural context at the time. Major is presented not only as a pupil of the Beuron Art School, painter, illustrator, 
restorer, designer of religious paintings and liturgical objects and church furniture, but also as a capable organizer of activities related to 
art projects, a proficient businessman and owner of the Atelier of Religious Art, well capable of using his knowledge and contacts from the 
ecclesiastical environment. However, his attempts to invent materials suitable for the artistic practice and everyday life of the clergy, and 
for the satisfactory use of ordinary households, nowadays seem curious.
A completely unique insight into the position of visual artists during the First World War is provided in the chapter on uncovering and 
restoring baroque frescoes of Cosma Damian Asam in the Church of St. Nicholas in the Old Town of Prague, under Major‘s leadership 
in 1916 attended by outstanding painters such as Josef Ullmann, Karel Špilar, Oldřich Blažíček, Václav Špála, František Jakub, František 
Xaver Naske etc. Similarly engaging is the characterization of other personalities of Czech Catholic Modernism and Catholic communities 
in Austria-Hungary and the First Czechoslovak Republic.
The study is based on an unprecedented extensive archive and field research, including the period press, Jaroslav Major‘s private estate 
and the yet not fully reviewed biographies from the Nepomucenum archive in Rome. The possibilities of this research were far from being 
exhausted.
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PRAŽSKÉ STOPYJAROSLAVA PANTALEONA MAJORA
Dílo žáka Beuronské umělecké školy jako obraz doby

JOSEF KLAZAR

Desátého prosince 2019 uplyne sto padesát let od narození malíře Beuronské umělecké školy, 
benediktinského mnicha v pražských Emauzích – Jaroslava Pantaleona Majora (* 10. 12. 1869 
Choteč – † 21. 8. 1936 Babice u Říčan; obr. 1). Za svou tvorbu získal řadu církevních vyzname-
nání. Obdržel papežský řád Pro Ecclesia et Pontifice, zlatou medaili Pia X. za zásluhy o umění 


