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Tisková zpráva (14. dubna 2022) 
 
 

„V sázce je jednota Západu.“ Politické studie Igora Lukeše vychází v knize 

Dějiny a doba postfaktická 
 

Ve své nové knize Igor Lukeš nabízí dva póly 
svého pohledu – historii a politiku. Studuje české 
dějiny 20. století s jejich katastrofami a mýty a 
dnešní politické problémy u nás, ve Spojených 
státech, Rusku a v globální rovině. Zvláštní důraz 
klade na vztahy mezi bývalým východním a 
západním blokem a na dlouhodobé ruské 
mocenské ambice na Ukrajině. Jsou to zejména 
autorovy studie Putinova Ruska, které 
s odstupem několika let překvapí jasnozřivým 
pohledem a předvídavostí; nabádají západní 
publikum ke zformování jednoznačných postojů 
vůči ruskému režimu.  

Lukeš vychází z myšlenky, že z dějin 
můžeme čerpat poučení. Historie se sice 
neopakuje, ale při dostatečně kritickém a 
hodnotově založeném pohledu můžeme odhalit 
vlastní chyby a stereotypy, nalézt paralely mezi 
současností a minulostí, které nejsou na první 
pohled zjevné. Autor nezastírá, že je aktivním 
obhájcem a stoupencem západních liberálních 
hodnot, jako je svobodomyslnost, tolerance, 
úcta k pravdě, respekt k druhým, slušnost a 

lidskost, a neváhá jasně pojmenovat počínání těch politiků a veřejných činitelů, kteří 
otevřeně a bezostyšně lžou, popírají fakta a vytvářejí tak „dobu postfaktickou“. 

Kniha je výborem z autorových historických esejů, politických komentářů a úvah o 
současném světě z let 2004–2021. Tematicky jsou texty rozděleny do několika oblastí, v nichž 
autor mapuje éru Obamova a Trumpova prezidentství, putinovské Rusko, českou státnost, 
studenou válku, tajné služby a politické ideje. Vedle poznání a kritických postřehů přináší 
četba díky autorovu stylu a nasazení také značný čtenářský a emocionální zážitek. 
 
 

Stručná anotace 
 
Igor Lukeš tematizuje české dějiny 20. století s jejich katastrofami a mýty a dnešní politické 
problémy u nás, v USA a Rusku. Prosazuje západní liberální hodnoty a varuje před 
počínáním těch, kteří lžou, popírají fakta a vytvářejí tak „dobu postfaktickou“. 
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O autorovi 
 

Igor Lukeš je profesorem historie a 
mezinárodních vztahů na Pardee School of 
Global Studies Bostonské univerzity. Zaměřuje 
se na dějiny a politiku střední a východní 
Evropy a současného Ruska. Česky vyšly jeho 
práce Československo mezi Stalinem a 
Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu (1999 a 
2018) a Československo nad propastí. Selhání 
amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 
1945–1948 (2014). Je též autorem knihy Rudolf 
Slansky. His Trials and Trial (2006) a 
spoluautorem publikací The Munich Crisis, 1938. Prelude to World War II (1999), Inside the 
Apparat. Perspectives on the Soviet Union (1990) a Gorbachev’s USSR. A System in Crisis 
(1990).  

Narodil se v roce 1950 v Praze a vyrůstal na Letné ve stínu Stalinova pomníku. 
Vystudoval filozofii a anglistiku na filozofické fakultě Karlovy univerzity. V sedmdesátých 
letech emigroval do USA, kde po dalším studiu získal doktorát z historie mezinárodních 
vztahů. V roce 2012 obdržel ocenění CIA za „vynikající přínos literatuře o zpravodajství“. 
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Kontakty 
 

Igor Lukeš, autor knihy – pro kontakt se obracejte na hridelova@emaraton.cz.  

Nina Hřídelová (na vyžádání ráda zašle recenzní výtisky titulu): hridelova@emaraton.cz, 
604 214 634 

Richard Štencl, šéfredaktor: stencl@emaraton.cz, 774 931 070 
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