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Obr. 5. Jaroslav Pantaleon Major, 1903: Sv. Josef. Kresba zveřejněná v časopise 
Nový život (převzato z dOStál lutinOv 1903, 286).

Obr. 6. Jaroslav Pantaleon Major (pod pseudonymem Kochanský), 1901: 
ilustrace na titulní stránce knihy Kvítka svatého Františka (dOStál lutinOv/
Gelata 1901–1902).

Obr. 7. Jaroslav Pantaleon Major, 1912: kartony andělů zpívajících a hrajících na harfy použité při výmalbě presbytáře kaple Nejsvětější Trojice v kostele Pový-
šení sv. Kříže v Prostějově v roce 1912. Dobové foto, asi Jaroslav Pantaleon Major, asi 1912–1913 (SA Žaludových; cf. sine 1912–1913b; sine 1913a).

v archivu české Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého (Nepomucenum)5 v Římě (APCN Boh. 
21).6 Není vyloučeno, že autoři Novopacka (sine 1929a) čerpali z tohoto dokumentu, protože 

5 Česká Papežská kolej byla založena roku 1884 a do roku 1929 se nazývala Bohemicum. 
6 Jedná se o jediný známý exemplář textu. Biografie obsahuje seznam čítající 45 realizací různého rozsahu a významu. 

Kvalita, přesnost a podrobnost informací zde uvedených je však značně nevyrovnaná, což velmi ztěžuje její použití a limi-
tuje její výpovědní hodnotu. Např. je uvedena „úplná vnitřní umělecko-dekoraterní a figurální výzdoba ... kaple kněžského 
semináře ... v Hradci Králové“ (APCN Boh. 21, biografie, č. 33). Nemůže jít ale o beuronskou výmalbu seminárního kos-
tela sv. Jana Nepomuckého z roku 1887. Mohla to být kaple v malém semináři Boromeum (1902) nebo nějaká domácí 
kaple uvnitř semináře, která zanikla. Pro srovnání v reklamním materiálu pozdějšího Majorova Atelieru církevního umění 
z roku 1936, který shrnuje značnou část lokalit, kde Major působil, není Hradec Králové jmenován (viz SOkA Jičín FÚ 
Pecka). V biografii, která obsahuje mnoho sporných bodů, jsou u některých děl uváděny jako příloha fotografie, které 
se však pravděpodobně nedochovaly. Lze se domnívat, že zmiňovaná biografie byla sepsána jako podklad návrhu na 
ocenění dosavadní Majorovy umělecké tvorby (pravděpodobně Čestný kříž řádu sv. Cyrila a Metoděje – Crux Ordinis 
Sacrum Cyrilli et Methodii pro litteris et artibus, před rokem 1914). Text biografie se totiž zcela soustředí jen na osobu 
Pantaleona Majora a naprosto zamlčuje veškeré podíly Majorových spolupracovníků na uvedených realizacích. Např. 
u klášterního kostela sv. Gabriela v Praze na Smíchově je jmenována „úplná vnitřní umělecká výzdoba tohoto chrámu 
a umělecko-malířské provedení architektonické jakož i nové fresky“ (APCN Boh. 21, biografie, č. 5). Není řečeno nic 
o P. Desideriu Lenzovi a Beuronské umělecké škole. Toto lze částečně pochopit u interního dokumentu, jehož smys-
lem mělo být vyzdvižení umělcových zásluh pro získání předpokládaného ocenění. Nasvědčuje tomu i text závěrečné 
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Major přidal do pravého horního rohu navrhované centrální mozaiky trůnící Panny Marie atri-
but kostela sv. Jana Nepomuckého na Skalce v Praze – stylizovaný světcův jazyk v kruhovém 
štítu – jako projev vděku tamnímu duchovnímu správci Mons. Karlu Jänigovi,28 jenž štědře fi-
nančně podpořil stavbu nově zřizovaného českobudějovického kostela (LA PNP Jaenig, dopis 
z 29. 8. 1902; ŘíHOvá/kŘenkOvá/klazar 2017, 135–149; klazar 2017 online, 53; klazar 2018, 92; 
obr. 15). Mozaika Panny Marie Růžencové byla na průčelí kostela v Českých Budějovicích do-
končena v samém závěru roku 1904.

V období, kdy Major pobýval na Monte Cassinu, se musel kromě všech výše popsaných aktivit 
také věnovat přípravám kartonů pro výzdoby chrámů v Čechách. Přesto však čas strávený na 
Monte Cassinu nebyl vyplněn pouze prací. Zažil zde i řadu velice zajímavých událostí a vzác-
ných návštěv. Pravděpodobně jedním z nejsilnějších zážitků byla návštěva italského krále Viktora 
Emanuela  III. společně s německým císařem Vilémem II. Při popisu této události neopomněl 
podotknout, že ke společnému slavnostnímu obědu bylo podáváno pravé plzeňské pivo, kterého 
bylo tři sta lahví (majOr 1929a, 4).

Mezi nezapomenutelné události se řadí také chvíle, kdy ho navštívil český malíř Beneš Knüpfer.29 
Major ve své vzpomínce barvitě líčí, jaké zažil překvapení, když při návštěvě Knüpferovy cely 

28 Mons. Karel Jänig (1835–1914), rektor německého semináře a hospice Santa Maria dell’Anima v letech 1873–1887, se 
velmi zasloužil o založení české koleje v Římě (kOtOuS 2015, 9; kOtOuS 2018, 83–90).

29 Akademický malíř Beneš (Benedikt Julius) Knüpfer (1844–1910), absolvent pražské Akademie výtvarných umění a aka-
demie v Mnichově, byl proslulý jako malíř moře a mytických mořských živlů, nymf, najád, tritonů, sirén. 

Obr. 15. Jaroslav Pantaleon 
Major, kolem 1902–1903: návrh na 
centrální mozaiku průčelí kostela 
Panny Marie Růžencové v Českých 
Budějovicích (SA Žaludových).




