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Diplomová práce 

Gustav Habrman si nepochybně zaslouží moderní biografii, jednak svou osobnostL jednak 
tím, co ztělesňuje v socialistickém hnutí a v sociálně demokratické straně. Vykročením k ní je 
diplomová práce Lukáše Šlehofera. Autor neměl snadný úkol, narazil na nedostatek 
Habrmanovy osobní dokumentace zvláště z let československých. Dvoje Habrmanovy paměti 
o starší době posoudil a přijímal se znalým kritickým přístupem, i když o autorovi dost povědí 
nejen obsahem, ale i duchem a zaměřením. 

Dokumentaci shromažďoval L.Šlehofer z různých zdrojů, pilně a se schopností s ní 
odborně pracovat. Text pak tuto schopnost jen potvrdil, třebaže příště by mohl formulačně 
ještě ,,zbohatnout". Také bude stát za to podívat se podrobněji na Habrmanova ministerská 
působení a vůbec jeho postavení v československých vládách. Určité prameny k tomu 
existují, a hodně se dá usuzovat a proto šířeji nakoncipovat ze souvislostí Habrmanových 
úřadů, z působení vlád, míst sociální demokracie v nich a ze zralého už Habrmanova 
politického a osobního profilu. 

Jak se tento profil utvářel od raného mládí, pověděl L.Šlehofer zdařile a velmi zajímavě. 
Portrét ,,mladého" Habrmana je utvářen z rozhodujících životních situací syna z chuďoučké 
rodiny, který se musel brzy sám o sebe starat a samostatně si hledat životní hodnoty. Toto 
hledání ho na jistý čas přivedl k radikálnímu socialismu, až k anarchismu, a v užitečném 
pokračování do střídmějšího sociálně demokratického hnutí. Životní školy byly drsné, doma, 
ve Vídni, v Paříži, několikrát v Americe. Tato prostředí vykreslil L.Šlehofer vždy šířeji a 
Habrmanovy situace, prožitky, zkušenosti tím dostaly zřetelnější a konkrétnější důvody, 
smysl a souvislosti. Obdivuhodné, jak Habrman dovedl čelit i strázním a jak přitom "na sobě 
pracoval". Jen jeho přechod k novinařině zůstal- aspoň v mém čtení - málo vysvětlen, působí 
téměř překvapivě. 

Habrmanovo působení za světové války vyložil diplomat s oprávněnou střízlivostí, 

následné Habrmanovy ,,memoárové" útoky na Šmerala odpovídaly politické atmosféře, stejně 
jako snaha postavit sebe na "příznivější" místo. Aféra s vyslanectvím patřila k Masarykovým 
hojným kritickým názorům na politiky, které bývaly i značně subjektivní a někdy ubližovaly. 
Habrman by se pro neklidné Rakousko v polovině 20.let docela hodil.ajímavou, tématicky 
původní a objevnou diplomovou práci Lukáše Šlehofera doporučuji k obhajobě. 
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Hodnocení: Prof.dr.Robert Kvaček, CSc. 


