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Studie zachycuje dvě stěžejní životní etapy českého politika Jindřicha Nermutě (1917–1990).
V první části je popsáno jeho politické působení v éře tzv. třetí československé republiky
(1945–1948), kdy vykonával funkci poslance za Československou stranu lidovou (ČSL). Jako
rolník hájil zájmy českých zemědělců a byl jedním z nejvýraznějších kritiků zemědělské a
zahraniční politiky Komunistické strany Československa (KSČ). Jelikož se ocitl v hledáčku
komunistických tajných služeb již v roce 1947, kdy se připravovalo jeho trestní stíhání,
rozhodl se bezprostředně po únoru 1948 a po převzetí veškeré moci ve státě komunisty odejít
do exilu. První léta po úspěšném útěku do zahraničí (1948–1949) strávil v západním
Německu a Lucembursku a podílel se na činnosti ČSL v exilu (sjezd v Londýně). Na konci
roku 1949 odplul společně s celou rodinou do Austrálie.
Druhá část textu se věnuje Nermuťovu působení v Austrálii, konkrétně na Tasmánii (1950–
1990). Zde se po vyvázání z dvouleté pracovní povinnosti usadil a začal farmařit. Součástí
této části je i krátký exkurz o československých krajanech na Tasmánii v první polovině 20.
století. Hlavní text sleduje Nermuťovu činnost v exilových a krajanských spolcích na
Tasmánii. Mimo to se zabývá také vytrvalým zájmem československých zpravodajských
služeb o jeho osobu, který vrcholil v roce 1959. Tehdy byl na Nermutě zaveden pozorovací
svazek s krycím názvem „Australan“. Cílem prováděných opatření (na jeho rodinu bylo
v Československu nasazeno několik agentů a byla rovněž sledována jejich korespondence)
bylo přimět Nermutě k návratu do Československa, kde měl být využit v rámci
kontrapropagandistických opatření. Akce však byla nakonec pozastavena, a Nermuť mohl
úspěšně pokračovat ve své exilové činnosti (v roce 1985 se podílel na obnovení krajanského
spolku). Po sametové revoluci navštívil Československo a plánoval se do své rodné země
vrátit a opětovně se zapojit do politické činnosti, zabránilo tomu však jeho předčasné úmrtí
(1990).
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