TISKOVÁ ZPRÁVA: POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ UVEDENÍ KNIHY
Adéla Gjuričová – Tomáš Zahradníček: Návrat parlamentu: Češi a Slováci
ve Federálním shromáždění 1989-1992. Argo – ÚSD AV ČR, 2018.

Datum konání: pondělí 5. listopadu 2018 od 17:00.
Místo konání: Dvorana Poslanecké sněmovny (vstup z Malostranského náměstí)
Kniha Návrat parlamentu: Češi a Slováci ve Federálním shromáždění 1989-1992 přináší v
ucelené podobě unikátní výsledky vůbec prvního soustavného výzkumu jedné z rozhodujících
politických institucí po roce 1989. Výjimečné je, že i když knihu psali v Praze dva Češi,
snažili se v co největší míře zohlednit také slovenskou perspektivu.
Federální shromáždění vzniklo jako produkt pražského jara 1968, avšak jeho aparát a pravidla
se utvářely až v normalizačním období. Od počátku svobodné éry se utkávalo
s charizmatickým prezidentem, noví poslanci se učili, jak vzdorovat vládě i nepřízni
veřejného mínění. Na jeho půdě se zakládaly strany, vycházely politické hvězdy, ale také
narůstaly česko-slovenské rozdíly a napětí.
Autoři skrze federální parlament nahlédli na první polistopadové roky a vznikl tak
značně odlišný obraz revoluce roku 1989, než jsme z ustálených vyprávění zvyklí, se
silným Federálním shromážděním, které revoluce nutně potřebovala, a přitom
neovládala. Právě tak mohou čtenáři z dosud neznámé perspektivy spatřit drama
prvních transformačních měsíců, s prezidentem sestavujícím vládu, nejasnou vládní
koalicí a velmi nezávislými poslanci, jež se utkávali se sílícími stranickými sekretariáty.
Zvláštní kapitolu pak tvoří rozdělení Československa. Z pohledu federálního
parlamentu totiž začala éra samostatných států jedním velkým nesplněným slibem.
Oba autoři působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
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