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Deníky 1945–1948 
Dosud neznámé autentické svědectví o Pražském povstání i úpadku třetí 

republiky a trvalém nárůstu násilí, které vyústilo v tragédii února 1948 
 

V roce 2012 byly v Norsku na půdě jednoho domu 
nalezeny dosud neznámé a nepublikované deníky 
Václava Polívky, později Vidara Jensena, které si psal 
v Československu od ledna 1945 do března 1948. 

Mladík pocházel ze vzdělané rodiny a spolu se 
svými rodiči žil v domě na Pražském hradě, miloval 
klasickou hudbu a sám hrál na klavír a violoncello. 
Zapisovat si začal jako sedmnáctiletý gymnazista a po 
válce pokračoval už jako student medicíny. Jeho 
deníky jsou cenné zejména tím, že poskytují 
bezprostřední a autentické svědectví o důležitých 
historických událostech a vůbec o společensko-
politickém dění dané doby – od posledního roku 
okupace včetně Pražského povstání přes poválečné 
období, kdy společnost ještě žila v euforii z 
osvobození a neviděla blížící se nebezpečí, až ke 
komunistickému převratu v únoru 1948.  

Tehdy dvacetiletý Václav Polívka jasně viděl, 
co se ve státě děje a že vývoj směřuje ke komunistické diktatuře. Na jaře 1948 se mu 
podařilo uprchnout z Československa a usadit se  v Norsku, kde se také oženil se svou láskou, 
kterou potkal během studentských cest do Dánska v letech 1946 a 1947. 

Kniha obsahuje 67 unikátních fotografií, na kterých Polívka zachytil jak všední život, 
tak boje a oběti Pražského povstání.  

 
O knize mj. napsali 

 
Polívkovy Deníky jsou nádherné. Přečetl jsem to celé jedním dechem. S pocitem krásna a 
nostalgie po tak čistých lidech v tak složité době. A kolik toho dokázali! Studovali histologii, 
hráli čtyřručně na klavír, komponovali a rozuměli politice víc než prezident Beneš, Steinhardt 
a všichni špioni dohromady. 

Igor Lukeš, historik, komentátor  
a profesor Bostonské univerzity 

 
Stručná anotace 

 
Nedávno nalezené deníky si psal gymnazista a později student medicíny Václav Polívka od 
ledna 1945 do března 1948. Jde o vysoce působivé svědectví o Pražském povstání i o 
úpadku třetí republiky a trvalém nárůstu násilí, které vyústilo v tragédii února 1948.
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O autorovi 

 
Václav Polívka (1927–1971) se narodil v Praze do rodiny 
překladatelky a ministerského rady. Vyrůstal v Jiřské ulici 
na Pražském hradě. Od malička miloval klasickou hudbu a 
byl talentovaným klavíristou a violoncellistou. Kromě 
toho si také vedl podrobný deník, jehož část z let 1945–
1948 objevily jeho děti na půdě rodinného domu po 
Polívkově smrti. 
 Po absolvování Vančurova gymnázia na Smíchově 
začal Václav Polívka studovat lékařství. Se svým nejlepším 
přítelem absolvoval v letech 1946 a 1947 dva letní pobyty 
ve Skandinávii, které ho silně ovlivnily a během nichž se 
seznámil se svou budoucí ženou. Když komunisté převzali 
v zemi moc, rozhodl se Václav Polívka pro emigraci. Na 
jaře 1948 si za peníze z prodaného violoncella opatřil 
falešný pas a vycestoval do Dánska. Později se usadil v 
Norsku, kde dokončil studia medicíny a působil jako lékař se specializací na plicní choroby. 
Emigrace ho navždy poznamenala – situaci v Československu sledoval s hořkostí i opatrnými 
nadějemi, které definitivně zpřetrhal rok 1968. V roce 1971 Václav Polívka v pouhých 
čtyřiceti čtyřech letech zemřel na rakovinu.  
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