
Václav Levý
Václav Levý se narodil 14. 9. 1820 v Nebřežanech u Kralovic a je jedním 
ze zakladatelů moderního českého sochařství.

Ve  dvaceti  letech  nastoupil  jako  kuchařský  pomocník  na  zámku 
v Liběchově. Tehdejším majitelem liběchovského panství byl Antonín Veit 
– velký milovník umění, který si povšiml chlapcova nadání a financoval 
jeho studia – nejprve v Praze u Františka Linna (autor soch sv. Václava a 
sv  Vojtěcha v Zieglerových sadech v Praze)  a  později  i  v  Mnichově u 
vynikajícího sochaře  Ludwiga von Schwanthalera  (autora  8 bronzových 
soch českých velikánů – dnes umístěny v Národním muzeu).

Po návratu do Prahy Levý zjišťuje, že zde pro něj není práce, a mezi lety 
1854  –  1867  působí  v  Římě.  Po  návratu  se  stává  prvním  učitelem  a 
spolupracovníkem Josefa Václava Myslbeka (k jeho dílům patří jezdecká 
socha  sv.  Václava  na  Václavském  náměstí  nebo  pomník  Karla  Hynka 
Máchy na Petříně).

Kaple sv. Máří Magdalény

Vznik  tohoto  díla  je  datován  mezi  roky  1840  –  1845.  Václav  Levý  ji 
vytesal z jednoho kusu skály a na oltářní plastice jsou dosud patrné zbytky 
barev, kterými bylo dílo kolorováno.

Máří  Magdaléna  =  Marie,  pocházela  z  rybářského  města  Magdala  – 
z hnízda  neřesti.  Částo  citovaná  legenda  o  ní  vypráví,  že  byla  velkou 
hříšnicí a až setkání s Kristem ji napravilo. Byla první ženou, která se ho 
rozhodla následovat – Ježíš ji zbavil „sedmi démonů“, kteří jí nedovolovali 
vstoupit mezi „slušné lidi“ a získal v ní věrnou učednici a průvodkyni. 

Byla přítomna i  jeho smrti  – stála  pod křížem, když už všichni odešli. 
Později,  když šla pomazat jeho mrtvé tělo, nalezla hrob prázdný a byla 
první,  které  se  Kristus  po  svém zmrtvýchvstání  zjevil  a  pověřil  ji,  aby 
podala apoštolům zprávu o této události.

Svátek  sv.  Máří  Magdaleny  je  22.  července.  Je  patronkou  zkroušených 
kajícnic a svedených žen, ale také holičů (na základě legendy, že svými 
vlasy omyla nohy Ježíše Krista).


