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Anotace
Bakalářská práce s názvem „Aféra Pentagon Papers - Od reality a novinových zpráv k
filmovému zpracování a filmovým recenzím“ poskytuje detailní popis tzv. aféry Pentagon Papers,
která spočívala ve zveřejnění tajné vládní studie o americkém zapojení ve Vietnamské válce
v předním americkém tisku. Pro lepší pochopení příčin této aféry, je v práci popsán historický
kontext Studené a Vietnamské války. Proces, kterým se tajná studie dostala až na titulní stránky The
New York Times, The Washington Post a mnoha dalších amerických novin je objasněn skrze život
Daniela Ellsberga, který dlouho dobu pro americkou vládu pracoval a stal se krádeží a zveřejněním
tajné studie první whistleblowerem. V rámci práce je také analyzován obraz, který celé aféře
vytvořil československý tisk, konkrétně Rudé právo, které aféru použilo pro komunistickou
propagandu vládnoucí Komunistické strany. Součástí práce je také dramaturgická analýza dosud
nejnovějšího filmového ztvárnění této aféry, a to filmu The Post z roku 2017 a je posouzena jeho
autentičnost, co se týče ztvárnění klíčových postav a shody se skutečnými historickými událostmi.
Stručně se práce také věnuje analýze vybraných hodnocení tohoto filmu, a to jak z divácké sféry,
tak ze strany filmových kritiků. Ústředním tématem, které prochází celou prací je svoboda tisku,
jelikož celá aféra je mimo jiné zejména bojem za svobodný tisk. Jak moc je v demokratické
společnosti svobodný tisk potřeba je následně demonstrováno na reflexi aféry v podání Rudého
práva. Fakt, že toto téma je a zůstane aktuální dokazuje filmové ztvárnění této aféry téměř po
padesáti letech od jejího vypuknutí, které navíc dle slov jeho tvůrců reagovalo zejména na tehdejší
činy prezidenta Donalda Trumpa a jeho vlády.

Annotation
The bachelor's thesis entitled “The Pentagon Papers Affair - From Reality and Newspaper
News to Movie Adaptation and Film Reviews" offers a detailed description of the so-called Pentagon
Papers affair, which consisted of the publication of a secret government study on US involvement
in the Vietnam War in the leading American press. To better understand the causes of this affair,
the work describes the historical context of the Cold and Vietnam War. The process by which the
secret study reached the front pages of The New York Times, The Washington Post and many others
American newspapers is illustrated by the life of Daniel Ellsberg, who worked for the US
government for a long time and became the first whistleblower by stealing and publishing the
secret study. The work also analyzes the image created by the Czechoslovak press about the affair,
specifically by Rudé právo, which used the affair for communist propaganda for the ruling
Communist Party. The content of the work is also a dramaturgical analysis of the latest film

adaptation of this affair, the Movie The Post from 2017, and its authenticity is assessed in terms of
the depiction of main characters and compliance with real historical events. Briefly, the work also
deals with the analysis of the evaluation of this film, both from the audience and from film critics.
The main topic that runs through the whole work is freedom of the press, as the whole affair is,
among other things, a struggle for a free press. How much a free press is needed in a democratic
society is demonstrated at reflect of the affair in Rudé právo. The fact that this topic is and will
remain relevant is proved by the film adaptation of this affair almost fifty years after its outbreak,
which, according to its creators, also responded to the actions of President Donald Trump and his
government at the time.
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Úvod
Cílem této bakalářské práce je v první řadě zevrubně popsat celou aféru Pentagon Papers, a to
včetně událostí, které jí předcházely a porovnat zjištěná fakta o této aféře s jejím vyobrazením
v dobovém československém tisku a v nejnovější filmové adaptaci. Na začátku práce bude potřeba
nastínit průběh Studené války, včetně role, kterou v ní sehrály Spojené státy, aby byly dostatečně
osvětleny důvody amerického působení ve Vietnamu. Události, které vedly ke zveřejnění tajné
vládní studie v americkém tisku budou popsány prostřednictvím života Daniela Ellsberga,
whistleblowera, který studii ukradl a novinám předal. Jako podklady pro popis aféry po jejím
vypuknutí poslouží paměti a knihy psané hlavními aktéry zapojenými v tehdejším boji o svobodu
tisku.
Pro analýzu vyobrazení aféry v dobovém československém tisku byl zvolen deník Rudé právo, a
to zejména kvůli jeho vůdčímu postavení mezi ostatními periodiky v době normalizace v 70. letech
20. století v Československu. K analýze filmového ztvárnění byl vybrán film The Post z roku 2017,
jakožto současně nejnovější snímek pojednávající o aféře, přičemž v rámci analýzy bude pozornost
věnována i české a americké filmové kritice zhodnocující tento film.
Práce by měla nejen poskytnout detailní obraz celé aféry, ale zároveň zmapovat, jak byla tato
aféra prostřednictvím tisku využita ke komunistické propagandě v Československu. Zároveň si práce
klade za cíl zhodnotit autentičnost filmové ztvárnění celé kauzy a posoudit, do jaké míry je téma
filmu současné a jaké poselství celá aféra přináší dnešní společnosti.
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1. Studená válka
Ze všeho nejdříve, než bude přistoupeno k vykreslení obrazu aféry s názvem Pentagon
Papers a následně k analýze její medializace a zfilmování, je nutné aféru zařadit do historického
kontextu. Pro správné pochopení jednotlivých skutečností, které aféru předcházely, provázely či
následovaly, je na tomto místě potřeba stručně popsat vývoj války ve Vietnamu, jindy také
označované jako Druhá indočínská válka, během které ve Spojených státech k aféře Pentagon
Papers došlo, a to s důrazem na americkou politiku vůči Vietnamu. Zároveň je nezbytné tento střet
zasadit do kontextu světových dějin 2. poloviny 20. století, jelikož válka ve Vietnamu byla pouze
jedním z mnoha konfliktů v této dějinné éře, ke kterým došlo v rámci fenoménu označovaném jako
tzv. Studena válka, jejíž konflikty a záminky k nim byly v mnoha aspektech mezi sebou podobné.

1.1 Rozpad antifašistické koalice
Začátek Studené války, lze datovat prakticky bezprostředně po skončení 2. světové války.
Tento dosud největší konflikt v lidských dějinách svedl dohromady mocnosti, které by za normálních
okolností stály spíše v opozici a na čas utlumil spory, které mezi sebou tyto státy měly. Konec bojů
2. světové války také znamenal novou výzvu pro světové mocnosti, a tou bylo poválečné rozdělení
světa a rozšíření svých sfér vlivu. Jako nejsilnější hráči vyšly z 2. světové války zejména Spojené státy
americké (USA) a Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) a právě tyto státní útvary se měly
ve druhé polovině 20. století zasloužit o bipolarizaci světa.
K postupnému rozpadu spojenectví, které vedle dalších států vytvořily USA, SSSR a státy
západní Evropy k poražení fašistických, nacistických a japonských sil, začalo docházet již v prvních
letech po skončení války. Jako jeden z prvních náznaků nepřátelství mezi budoucími oponenty ve
Studené válce můžeme označit projev tehdejšího generálního tajemníka Komunistické strany
Sovětského svazu (KSSS) Josifa Vissarionoviče Stalina, ve kterém 9. února 1946 napadl Spojené státy
a Velkou Británii a s nimi i tzv. kapitalistický systém, který označil za neslučitelný se socialismem.1
Přibližně měsíc po Stalinově projevu zazněl význačný projev i z druhého tábora a sice od
sira Winstona Churchilla, britského premiéra. Tento projev, který si Churchillovi posluchači mohli
poslechnout 5. března 1946 v americkém Fultonu následně vstoupil do dějin. Nejen, že v něm
britský premiér vyzval ke kooperaci Spojených států amerických a Velké Británie proti sovětské
hrozbě, ale také obvinil Sovětský svaz z totalitních praktik, kterými SSSR šíří svůj vliv ve státech

1

HLAVÁČEK, Pavel. Vymaňování USA z vietnamské války. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 12
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střední a jihovýchodní Evropy a působí tak na zdejší politickou situaci. Poprvé v historii zde také
z Churchillových úst zazněla metafora o tzv. Železné oponě, která se snáší nad Evropou. 2
Velmi brzy k Sovětskému svazu zaujaly jasné postavení také samotné Spojené státy. Ještě
před Churchillovým projevem ve Fultonu předestřel budoucí postoj USA vůči SSSR americký
velvyslanec v Moskvě George F. Kennan, který jako hlavní poslaní Spojených států definoval
zadržovaní ruských expanzivních tendencí, potažmo zadržování komunismu jako takového.3 Na
tomto konceptu byla vybudována strategie, která v průběhu 2. poloviny 20 století vehnala USA do
nespočtu válek, konfliktů a střetů, které mnohdy trvaly dlouhé roky a stály život tisíce amerických
vojáků, nemluvě o hrozbě jaderného konfliktu – tzv. Trumanova doktrína.

1.2 Rozdělení poválečné Evropy – NATO vs. RVHP
Poté, co se proti sobě navzájem obě světové velmoci vymezily, přišel čas na naplňování
strategií a plánů v rámci poválečného rozdělení světa. Bráno celosvětově lze lokalizovat dvě oblasti,
na které se USA a SSSR zaměřily. Tou první a klíčovou byla válkou vyčerpaná Evropa. Spojené státy
se v duchu Trumanovy doktríny rozhodly evropským státům pomoci zejména ekonomicky, aby tak
předem zamezily šíření komunismu mezi nimi. Pro tyto potřeby vznikl v červnu 1947 tzv. Marshallův
plán hospodářské pomoci.4 Ten po dlouhých jednáních nakonec přijalo 16 evropských států, z větší
části těch západních a USA jim dohromady poskytla na pomoc proti bídě, hladu a chaosu více než
22 mld. dolarů.5 Mnoho států, ale pomoc z různých důvodů odmítla, z velké části proto, že v rámci
jejich politických institucí již stačil zakořenit sovětský vliv. Jednalo se zejména o státy osvobozené
Rudou armády, a kromě Sovětského svazu, tak Marshallův plán odmítlo Polsko, Německá
demokratická republika, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Jugoslávie, Maďarsko a Československo,
ale také například Finsko a Španělsko.6
Především ty státy, které podpořil Marshallův plán později v roce 1949 stály u zrodu největší
(neoficiálně) protisovětské aliance – North Atlantic Treaty Organisation (NATO).7 Ta se při svém
vzniku zavázala hájit principy, které dle mnoha státníků absentovaly v Sovětském svazu a to
svobodu, demokracii a koncept právního státu. První generální tajemník lord Hastings Lionel Ismay

2

Tamtéž s. 12
NÁLEVKA, Vladimír. Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad, 2010. Moderní dějiny (Vyšehrad). s. 14
4
Tamtéž s. 16
5
Tamtéž s. 16
6
Marshallův plán postavil poválečnou západní Evropu na nohy, Československo stálo mimo — ČT24 —
Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. [cit.
02.03.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2438236-marshalluv-plan-postavil-povalecnouzapadni-evropu-na-nohy-ceskoslovensko-stalo-mimo
7
NÁLEVKA, Vladimír. Horké krize studené války. Praha: Vyšehrad, 2010. Moderní dějiny (Vyšehrad). s. 45
3
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celkem jednoznačně sumarizoval poslání NATO, když za její hlavní úkol označil „udržet Američany
v Evropě, zadržet Rusy a kontrolovat Němce“.8
Souběžně s aliancí NATO vznikala na sovětské straně Rada vzájemné hospodářské pomoci
(RVHP). Tato obchodní unie měla oficiálně za úkol koordinovat hospodářský vývoj jednotlivých států
a sbližovat jejich ekonomiky.9 Vedle toho, ale sloužila primárně k budování závislosti na Sovětském
svazu, šíření jeho vlivu a měla sloužit jako protiváha proamerické západní Evropy. Tímto způsobem
byla tedy Evropa rozdělena na dvě poloviny, a to až do rozpadu Sovětského svazu a zároveň do
konce studené války v roce 1991.

1.3 Stínové války na cizím území
Druhou oblastí zájmu ve Studené válce, byly státy, které se v důsledku 2. světové války
vymanily z vlivu kolonizujících států či vznikly rozdělením původních státních útvarů. Takovéto státy
totiž mocnosti vnímaly jako zvlášť náchylné k ovlivnění, a tak na jejich území docházelo k válkám,
ve kterých spíše než místní frakce, válčily proti sobě USA a SSSR o to, jaká doktrína v daném státě
zavládne. Tyto konflikty představovaly nejostřejší střety v rámci Studené války co do ztrát i délky
trvání střetu. Mezi ty největší patřila například Korejská válka, jejímž výsledkem bylo rozdělení
Koreje na Korejskou lidově demokratickou republiku v severní části a na Korejskou republiku v jižní
části, kteréžto uspořádání funguje dodnes.
Tím vůbec nejznámějším konfliktem byla ale samozřejmě Vietnamská válka. Méně známý
je ovšem fakt, že na území Vietnamu proběhly v 2. polovině 20. století hned dvě války za sebou,
označované jako tzv. indočínské. Indočína byla přitom americkou Radou pro národní bezpečnost
(NSC) označena jako klíčová oblast, jejíž pád by mohl znamenat rozšíření komunismu v celé Asii.10
První indočínská válka se odehrála začátkem 50. let 20. století mezi Francií, jejíž kolonií Vietnam
před 2. světovou válkou byl a Vietminhem, vietnamskou odbojovou organizací z dob 2. světové
války. Po vleklých bojích nakonec Vietminh získal v této válce převahu, kdy v roce 1954 dobyl
pevnost Dien Bien Phu a Francie byla nucena stáhnout své síly na jih Vietnamu a přestat si Vietnam
nárokovat jako svou kolonii. Bývala francouzská kolonie byla následně na Ženevské konferenci
rozdělena na tři nezávislé státy, a to na Laos, Kambodžu a Vietnam, přičemž Vietnam byl dále
dočasně rozdělen 17. rovnoběžkou na severní Vietnamskou demokratickou republiku (DRV) a na

8

NATO - Declassified: Lord Ismay, 1952 - 1957. NATO - Homepage [online]. [cit. 02.03.2021]. Dostupné z:
https://www.nato.int/cps/us/natohq/declassified_137930.htm
9
Od založení socialistické RVHP uplynulo 70 let. Provázela ji řada absurdit i lidová tvořivost — ČT24 —
Česká televize. ČT24 — Nejdůvěryhodnější zpravodajský web v ČR — Česká televize [online]. [cit.
26.02.2021]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2699750-od-zalozeni-socialisticke-rvhpuplynulo-70-let-provazela-ji-rada-absurdit-i-lidova
10
HLAVÁČEK, Pavel. Vymaňování USA z vietnamské války. Brno: Barrister & Principal, 2014. s. 15
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Vietnamský stát na jihu. Vládcem Vietnamského státu zůstal císař Bao Dai, kdežto do čela
Vietnamské demokratické republiky se postavila vůdčí osobnosti Vietminhu Ho Či Min.11

2. Vietnamská válka (Druhá indočínská válka)
2.1 Příchod Američanů do Vietnamu
První přátelský kontakt mezi Vietnamem a USA byl paradoxně navázán s Vietminhem, který
byl za 2. světové války podporován americkými tajnými službami, a za to se Vietminh všemožně
snažil zachraňovat sestřelené americké piloty.12 Vzájemně vztahy se samozřejmě ochladily na bod
mrazu po přeorientování Vietminhu na komunismus. Francii, ale v První indočínské válce
nepomohla ani plná podpora Spojených států. V USA naštěstí tehdy nedošlo ke schválení návrhu
admirála Arthura Randolfa, který podpořil i tehdejší viceprezident vlády Dwighta D. Eisenhowera
Richard Milhouse Nixon, aby na pozice Vietminhu byly použity jaderné zbraně.13
Vláda císaře Bao Daie nad Jižním Vietnamem neměla dlouhého trvání. Bezprostředně po
Ženeveské konferenci v roce 1954 si totiž za svého premiéra vybral značně autoritativního politika
Ngo Dinh Diema, který o rok později uspořádal zmanipulované referendum, díky kterému císaře
svrhnul a stal se vládcem Jižního Vietnamu sám. Spojené státy se tuto silnou osobnost v čele Jižního
Vietnamu rozhodly tolerovat i navzdory dosti autoritativnímu režimu, který nastolil, a to zejména
díky víře, že jedině silná osobnost bude schopna Jižní Vietnam ochránit před komunistickými vlivy.14
Paradoxně to byl nakonec Diem, kdo stál za vypuknutím Vietnamské války, jelikož se
v letech 1956-58 na území Jižního Vietnamu na jeho pokyn odehrály velmi krvavé komunistické
čistky. Následné odvetné akce Severního Vietnamu lze považovat za faktický počátek Vietnamské
války.15 V roce 1960 se do čela politického byra Severního Vietnamu dostala radikální skupina
vedená generálním tajemníkem komunistické strany Le Duanem, která prosadila vojenské řešení
konfliktu s Jižním Vietnamem. Na to konto, byla koncem roku založena Národní fronta osvobození
Jižního Vietnamu (Vietkong).16 Po takovémto vývoji situace ve Vietnamu pohasly v USA naděje na
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to, že se konflikt vyřeší bez zapojení zahraničních sil. Zároveň v roce 1961 nastupuje do
prezidentského křesla Spojených států amerických John Fitzgerald Kennedy.

2.2 Neurčitý postoj prezidenta Johna F. Kennedyho k Vietnamské
válce
Postoj prezidenta Kennedyho k Vietnamské válce lze označit přinejmenším za rozporuplný.
Z části za to může Kennedyho nerozhodnost ohledně dalšího postupu, hlavní podíl na tom, ale měli
poradci, které Kennedy pověřil prošetřením situace ve Vietnamu. Ti totiž z velké části nereflektovali
ve svých zprávách skutečnou situaci ve Vietnamu. První ze studií si Kennedy nechal vypracovat už
koncem roku 1961, kdy zvažoval přímou intervenci do Vietnamu.17 Od té ale později ustoupil, a to
zejména kvůli vyostření jiného konfliktu Studené války, tzv. Karibské krize, kdy svět stál doslova na
prahu jaderné války. Kamenem úrazu Kennedyho vietnamské politiky se stala zpráva o poměrech
ve Vietnamu od ministra obrany USA Roberta McNamary a generála Maxwella Taylora. Ta totiž
Kennedyho ujišťovala, že situace je pod kontrolou a celý konflikt může do dvou let skončit. 18
Realitou byl, ale pravý opak. Rapidní zhoršení pak přinesla smrt Diema, který byl zastřelen při
politickém převratu. Až ze zveřejněných dokumentů americké vlády o Vietnamské válce v rámci
aféry Pentagon Papers, vyplývá, že převrat byl schválen CIA a Kennedyho vládou, která budoucí
vietnamské vládě dokonce garantovala podporu.19 Zhoršení situace po smrti Diema, se ale Kennedy
již nedožil. Pár dní po převratu byl totiž při atentátu v Dallasu zastřelen.

2.3 Prezident Lyndon B. Johnson a oficiální vstup USA do
Vietnamské války
Johnson naskočil do Vietnamské války do jako již nezastavitelného vlaku. V době, kdy
přebíral úřad po zavražděném Kennedym, měl prakticky na výběr buď do války otevřeně vstoupit
nebo stáhnout vojenské poradce z Vietnamu. Svůj vliv na Johnsonovu politiku, měly také blížící se
volby, před kterými nesměl být vyobrazován jako ten, kdo nechal Vietnam na pospas komunistům.
Zároveň, ale jeho volebním programem (stejně jako všech vítězných prezidentských kandidátů z éry
války ve Vietnamu) musel být závazek rychlého a vítězného ukončení Vietnamské války. Naštěstí
pro Johnsona mu Severní Vietnam poskytl záminku, jak ze situace vyjít v očích veřejnosti pozitivně.
V noci 2. srpna 1964 napadly severovietnamské čluny americký torpédoborec USS Maddox,
což postačilo jako záminka ke vstupu USA do Vietnamské války. O dva dny později údajně došlo
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k dalšímu útoku, což se ale nepotvrdilo, jelikož záznamy o útoku jsou velmi zmatené a
nepřesvědčivé. I přes tyto nejasnosti ale prezident Johnson ten stejný den nařídil odvetné
bombardování Severního Vietnamu. Incident z 2. srpna byl navíc, jak se později ukázalo při aféře
Pentagon Papers, pouze odvetou za americké nájezdy na ostrovy patřící Severnímu Vietnamu
z konce července, o čemž tehdy veřejnost neměla tušení. Útok tak v žádném případě nelze označit
za nevyprovokovanou agresi, jak ji ve svém projevu označil prezident Johnson.20
Několik dní na to, 7. srpna byla téměř jednomyslně schválena tzv. Tonkinská rezoluce, která
dala Johnsonovi volnou ruku při vojenských akcích ve Vietnamu.21 Největším kritikem Tonkinské
rezoluce se stal senátor za stát Oregon Wayne Morse, který opakovaně zdůrazňoval, že rezoluce
dává Johnsonovi a všem budoucím prezidentům příliš velké pravomoci a pochyboval o účelnosti
americké intervence ve Vietnamu.22 Morse tak zároveň předestíral to, co se americká veřejnost
měla dozvědět až o několik let později, a sice smutnou skutečnost, že přítomnost amerických vojáků
neslouží zájmům amerického lidu, ale slouží zejména k udržení pověsti USA jako nejsilnější světové
velmoci.
Zbytek Johnsonova volebního období pak probíhal v duchu střídajícího se amerického
zděšení z akcí Severního Vietnamu se zintenzivňování snahy o kontrolu zdejší situace. Svou účast na
Vietnamské válce ukončil ministr obrany Robert McNamara, který v raných stádiích války sice velmi
silně prosazoval větší zapojení USA, ale dlouhé roky bez valného posunu ho přiměly k požádání
prezidenta Johnsona o ukončení bombardování a zahájení mírových jednání. To ovšem Johnson
odmítl, načež ho McNamara požádal o uvolnění z funkce.23 Formálně došlo k několika nabídkám
vyjednávání, vždy ale podmíněné odchodem nepřátelských vojsk z jedné či druhé strany, a to pro
žádnou ze stran nepřicházelo v úvahu.
Sovětský svaz se na rozdíl od Spojených států soustředil zejména na poskytování prostředků
nežli vojenských jednotek. Výjimku představovali jen sovětští piloti, kteří pilotovali stíhačky MiG-21
poskytnuté Severnímu Vietnamu. Vedle sovětských stíhaček, ale SSSR dodával do Severního
Vietnamu také velké množství zbraní od samopalů AK-47, přes dělostřeleckou a protiletadlovou
výzbroj až po rakety země-vzduch S-75 Dvina. Pro SSSR znamenala tato podpora Severního
Vietnamu značné finanční břímě v době, kdy Sovětský svaz potřeboval prostředky jinde, například
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na udržení režimů ve svých satelitních státech v Evropě. I tak byl ale Sovětský svaz schopný zařídit,
aby jednotky Vietkongu udržely krok s těmi jihovietnamskými, podporovanými USA.24
Zlom v celé válce, především pak v jejím vnímání americkou veřejností, nastal v lednu 1968
tzv. Ofenzívou Tet, při které Vietkong přešel z obrany do útoku a napadl kromě většiny hlavních
měst provincie dokonce i americkou ambasádu v Saigonu. Navzdory tomu, že ofenzíva Vietkongu
oficiálně neuspěla, zaznamenal skrze ní Severní Vietnam obrovské psychologické vítězství. Americká
veřejnost byla doslova šokována, k jakému útoku se zmohla armáda, která dle všech zpráv v jednom
kuse prohrává jednu bitvu za druhou a postupně slábne.
Do nastalé atmosféry zase jednou vstoupily americké prezidentské volby. Johnsonovi tak
nezbylo než „skousnout“ celou ofenzívu Tet a odmítnout vyslání čerstvých posil do Vietnamu. Pod
vlivem nového, velmi protiválečně orientovaného ministra obrany Clarka Clifforda navrhl Johnson
v březnu 1968 Severnímu Vietnamu oboustranné stažení vojsk z území nepřítele a začátek
mírového dialogu, což se opět nesetkalo s úspěchem.
Tehdejší prezident Johnson svou kandidaturu na prezidenta nakonec ze zdravotních
důvodů vzdal, Robert Kennedy byl pak stejně jako jeho bratr zastřelen při atentátu. Do konečného
boje o prezidentské křeslo se tak dostal demokrat a viceprezident Johnsonovy vlády Hubert
Humprey a republikán a bývalý Eisenhowerův viceprezident Richard Milhouse Nixon. Humpreyovy
šance značně snižovalo spojení s Johnsonovou provietnamskou politikou. Naproti tomu, mu ale
prezident Johnson vyjadřoval přímou podporu a zároveň se rozhodl v listopadu 1968 započít mírová
jednání, aby tak zlepšil Humpreovy šance. Zcela přitom obešel tehdejšího prezidenta Jižního
Vietnamu Nguyen Van Thieua, který následně mírová jednání odmítl.25 Až později vyšlo najevo, že
Nixon prezidenta Thieua tajně kontaktoval a od mírových jednání ho odradil s tím, že pro Jižní
Vietnam bude výhodnější, když volby vyhraje on, což může ovlivnit právě krach mírových jednání.
Bizarní je, že díky odposlechům v Thieuově kanceláři prezident Johnson o této dá se říct zradě
věděl.26 Veškerá tato snaha nakonec vynesla Nixonovi jedno z nejtěsnějších vítězství v historii
prezidentských voleb. Do čela USA tak usedl zarytý antikomunista, který neváhal udělat cokoliv pro
naplnění svých cílů, což se mělo později ukázat více než jasně.
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2.4 Vietnamizace prezidenta Richarda Milhouse Nixona
Richard Nixon usedal do prezidentského křesla s úmyslem ukončit válku ve Vietnamu. O
tom, jak toho dosáhne, se ale příliš nešířil. Tehdejší ministr obrany Melvin Laird ve své knize
s názvem With Honor dokonce uvádí, že Nixon ani žádný plán neměl.27 Strategie nově zvoleného
prezidenta nakonec, ale vykrystalizovala v tzv. Nixonovu doktrínu, kterou přednesl v červenci 1969
na ostrově Guam. Podle ní se nyní Spojené státy měly snažit zejména o tzv. vietnamizaci, tedy o
budování vietnamské společnosti do té míry, aby se o sebe Jižní Vietnam byl schopen postarat sám
i bez podpory USA, která zároveň minimalizuje nasazení vojáků na území Vietnamu.28 Brzy se, ale
ukázalo, že na proces vietnamizace je potřeba mnohem více času a prostředků, než by bylo
v americkém politickém prostředí únosné, jelikož se Jižní Vietnam stal na americké pomoci za
dlouhé roky naprosto závislým.
Místo slibovaného ukončování války byl konflikt na jaře 1970 dokonce rozšířen i na území
Kambodži. Invaze do Kambodži v podstatě představovala předzvěst aféry Pentagon Papers, jelikož
na konci března 1970 otiskl deník The New York Times článek pojednávající o tajném bombardování
Kambodže, které Bílý dům dlouhodobě popíral.29 V té době, ale ještě nikdo netušil, jak významnou
roli The New York Times při ukončování Vietnamské války brzy sehrají.
Rozšíření války do Kambodži a následně i do Laosu vyvolalo velmi negativní reakce jak na
politické scéně USA, tak v rámci americké společnost, jelikož to byl diametrálně odlišný postup, než
Nixon sliboval. Fungování jihovietnamských jednotek při těchto invazích navíc potvrdilo, co mnozí
tušili hned od začátku, že Jižní Vietnam není připraven na odchod USA z války. 30 V červnu roku 1971
navíc došlo k aféře Pentagon Papers, která veřejné mínění ohledně participace Spojených států ve
válce ve Vietnamu výrazně posunula směrem k protiválečným postojům.

2.5 Odchod Američanů z Vietnamu a konec Vietnamské války
Prezident Nixon důsledkem nesmírného tlaku veřejnosti tedy započal v tajnosti mírová
jednání. K mírovým jednáním do Paříže byl povolání slavný americký diplomat Henry Kissinger, ale
kupodivu nebyli přizváni zástupci Jižního Vietnamu. Prezident Thieu byl tak o výsledcích jednání
pouze informován. Jednání provázely mnohé komplikace jak na americké půdě, tak na vietnamské.
Ve Vietnamu došlo na jaře 1972 k tzv. Jarní ofenzívě, v USA došlo v červnu toho roku k propuknutí
kauzy Watergate. Podrobnosti celého případu, ale vycházely najevo postupně během následujících
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měsíců, a tak nezabránily Nixonovi v listopadu 1972 znovu zvítězit v prezidentských volbách.31
Z těchto a dalších důvodů došlo k uzavření mírové smlouvy až počátkem roku 1973.
Mír se ctí, jak ho Nixon později nazval, byl podepsán 27. ledna 1973. Spojené státy se
zavázaly ukončit veškeré válečné akce, odminovat přístavy, propustit zajatce a stáhnout své vojáky
z Vietnamu.32 Jižní Vietnam byl tak ponechán napospas. Spojené státy ani nikterak nezakročovaly
proti porušování mírové smlouvy Severním Vietnamem, navzdory tomu, že byla smlouva
porušována prakticky ode dne následujícího po jejím podepsání. USA tak ukončila svou participaci
na konfliktu, ve kterém ztratila celkem 150 mld. dolarů a 57 tis. vojáků.33
Prezident Nixon, až do svého odstoupení z funkce 8. srpna 1974 z důvodu již zmiňované
aféry Watergate, žádné válečné akce na území Vietnamu nenařídil. A to i navzdory tomu, že o
záminky v podobě agrese Vietkongu nebyla nouze. Spojené státy se ve vztahu k Jižnímu Vietnamu
omezily pouze na finanční podporu, která se ale taktéž rok za rokem znatelně snižovala. A situace
se nezměnila ani s novým prezidentem Geraldem Fordem, který nahradil odstoupivšího Richarda
Nixona. Naprosto krajní protivietnamská nálada ve společnosti, nedovolila Fordovi zasáhnout ani
ve chvíli, kdy Severní Vietnam zahájil svou poslední velkou ofenzívu, skrze kterou v roce 1975 finálně
sjednotil Vietnam pod komunistickou nadvládou. Poslední americkou akcí ve Vietnamu byla
evakuace zbytku amerických vojáků a členů americké ambasády ze Saigonu 30. dubna 1975, a to
těsně předtím, než Saigon padl jakožto poslední jihovietnamská bašta do rukou komunistů.34 Těm
se podařilo nejen získat nadvládu nad celým Vietnamem, ale také potupit na mezinárodní scéně
Spojené státy, čemuž Spojené státy chtěly původně participací v této válce zabránit a otřásly tak
obrazem USA jakožto nejsilnější světové velmoci.
Jen těžko se dnes můžeme dohadovat, jak by se konflikt ve Vietnamu odehrával, kdyby z něj
v roce 1973 Spojené státy nevystoupily. Co mělo nakonec největší vliv, na rozhodnutí USA zastavit
krveprolití svých vojáků, nebyli politici, prezidenti, nebo samotný průběh války. Byli to sami
Američané, byli to demonstrující studenti, byli to Hippies a zejména to byla svobodná média, která
lidem řekla pravdu, o tom, proč jejich synové, otcové a bratři umírají tisíce kilometrů od domova. A
tu pravdu jim vložil do ruky muž, který riskoval vše, aby se tito muži mohli vrátit z džungle domů.
Muž jménem Daniel Ellsberg.
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3. Aféra Pentagon Papers
3.1 Whistleblowing v USA
Slovo whistleblower lze doslovně přeložit jako „ten co fouká do píšťalky“ a původně takto
byli v 19. století v USA označováni policisté na křižovatkách. Podstatná je ale definice tohoto pojmu
v rámci informátorství, kde ji zavedl aktivista Raphl Nader. Ta totiž whistleblowera definuje jako
osobu, která se nachází uvnitř nějaké instituce, například firmy nebo úřadu, odkud na veřejnost
vynáší informace o páchaných zločinech či obdobných protiprávních či neetických jednáních. Velmi
ožehavý je pak whistleblowing ve státním sektoru. Zde se totiž, podobně jako tomu bylo poprvé
v případě Pentagon Papers, střetává právo na informace s ochrannou státu. Whistlebloweři se tak
mohou dočkat kromě osobní msty od zainteresovaných osob také značných právních postihů ze
strany státu, pokud bezpečnost státu převáží právo na informace.35
Za otce všech whistleblowerů považuje Martin Řezníček ve své knize Rozpojené státy
Daniela Ellsberga, a to právě díky jeho roli v aféře Pentagon Papers, roli zcela klíčové.36
Whistleblowing samotný ve své moderní podobě má tak pouze padesátiletou historii. I za pouhé
půl století, se ale Spojené státy staly ve whistleblowingu elitou. Za dlouhá léta se mnohé změnilo.
Například legislativa, kdy jsou whistlebloweři formálně chráněni v pracovněprávních vztazích, ale
fakticky je jim taková ochrana k ničemu. Nebo se změnil způsob, jakým jsou shromažďovány a
zveřejňovány informace. Princip ale dodnes zůstává stejný a účel tohoto hazardování zrovna tak.
Podobně jako se kdysi prezident Nixon snažil zdiskreditovat Ellsberga v 70. letech 20.
století, brojí američtí prezidenti proti whistleblowerům dodnes. Investigativní novinář z deníku The
New York Times James Risen například bývalého prezidenta Baracka Obamu považuje za největšího
nepřítele tisku za celou generaci. Prokázal to například při propuknutí aféry spojené se jménem
whistleblowera Edwarda Snowdena. Ten odhalil, že americká Národní bezpečnostní agentura od
teroristických útoků 11. září 2001 v obrovské míře sleduje své občany a shromažďuje o nich citlivá
data, což tehdy Obama navzdory své snaze o transparentní politiku naopak obhajoval, a to zejména
bojem proti terorismu a snahou předcházet teroristickým útokům.37
Whistlebloweři svou riskantní činnost vedou v tzv. veřejném zájmu. Pojem veřejný zájem je
poměrně složitým pojmem a lze na něj nahlížet z mnoha úhlů pohledu. Americké právo veřejný
zájem definuje jako „společný zájem občanů při řízení místních, státních a vládních záležitostí.“38
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V tomto případě mluvíme o demokratickém právním státu. Podíváme-li, ale se směrem
k autoritářským režimům, je pojem veřejným zájem mnohdy zaměňován s pojmem státní zájem.
Aktivity činěny ve jménu státního zájmu mají prospět zejména vládnoucím, ne těm, kterým vládnou.
Whistlebloweři konají striktně ve veřejném zájmu ve správném smyslu slova, tedy v zájmu občanů,
a to i kdyby to poškodilo (a mnohdy poškodí) v různém rozsahu sám stát.
Jak vidno, whistleblowing se již napevno stal součástí života Američanů. Má konec konců i
svou důležitou funkci ve společnosti. Funguje autoregulačně jako prevence před pácháním
nepravostí jak v soukromém, tak veřejném sektoru a zároveň poskytuje médiím materiál pro jejich
zpravodajství a zvyšuje tak jejich čtenost, čímž jim pomáhá dále fungovat. Pro potřeby této práce,
je ale stěžejní počátek amerického whistleblowingu. A ten, jak již bylo řečeno, přichází spolu
s Danielem Ellsbergem.

3.2 The Most Dangerous Man in America
3.2.1 Daniel Ellsberg a jeho zkušenost s Vietnamem
Nebýt Daniela Ellsberga, k žádné aféře by nedošlo. Příběh celé aféry je tedy vedle příběhu
novin a jejich boje za svobodu tisku zejména také jeho příběhem. Daniel Ellsberg se narodil
v Chicagu v roce 1931. Jeho almou mater se následně stala Harvardská univerzita, kde vystudoval
ekonomii. Odtud zamířil k americké námořní pěchotě a odsloužil si tři roky.39
V roce 1959 nastoupil Ellsberg jako strategický analytik do RAND Corporation. 40 V prvních
dvou letech zde působil jako konzultant vrchního velitele armády pro Pacifik a od roku 1961 se
Ellsberg stal poradcem Ministerstva obrany USA a Bílého domu se specializací na krizové řízení,
jaderné zbraně a nukleární válku. A právě díky tomuto postu se Ellsberg v roce 1961 poprvé dostal
do Vietnamu.41
Kdyby se tehdy na situaci ve Vietnamu zeptal Kennedy Ellsberga, mohlo být vše jinak.
Ellsberg byl totiž schopen předpovědět budoucí neúspěch již po několika dnech ve Vietnamu. Ve
svých pamětech dokonce uvádí, že když se mu dostaly do rukou různé plány a hlášení o situaci ve
Vietnamu, doslova z nich cítil puch hniloby a selhání. Kennedy se místo toho ale zeptal McNamary
a Taylora a jejich lži pomohly vtáhnout Spojené státy do války. Ellsberg mohl zpět v USA po další tři
roky jen sledovat, jak další a další američtí vojáci odjíždějí za oceán. Po svém návratu se mohl
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Ellsberg naplno věnovat svému analytickému bádání v oblasti jaderného zbrojení. Krušné chvíle
zažil například v roce 1962 při tzv. Karibské raketové krizi. Náplň jeho práce mu umožnila i přístup
k přísně tajným dokumentům, které při analýze možností týkajících se jaderné války nutně
potřeboval. Osvědčil se tak mimo jiné jako důvěryhodný pracovník a jeho jméno se dostalo
například i k tehdejšímu ministru obrany Robertu McNamarovi.
Ellsbergova zkušenost s Vietnamem a pověst získaná při práci pro RAND mu velmi pomohla
získat v roce 1964 práci, která mu otevřela budoucí cestu k aféře Pentagon Papers, a sice jako
zvláštní asistent náměstka ministra obrany pro mezinárodní bezpečnostní záležitosti Johna T.
McNaughtona. Svůj první den strávil v kanceláři více než 24 hodin, jelikož ten den, 4. listopadu 1964,
Spojené státy zahájily první bombardování Severního Vietnamu a vstoupily tím do Vietnamské
války.42
Ellsbergovým posláním bylo zejména třídit dokumenty a rozhodovat o tom, které z nich
přijdou McNaughtonovi pod ruku. To pouhému asistentovi otevíralo obrovskou bránu, jelikož (i
když zcela tajně) mohl číst i přísně tajné dokumenty, které mnohdy byly určeny jen pro
McNaughtonovy oči.43 Toto postavení mu pomohlo postupně pronikat stále hlouběji do nitra
Ministerstva obrany a Ellsbergovo zapojení stále více nabývalo na intenzitě. V den, kdy byl zvolen
prezidentem Lyndon Johnson, který ve své kampani razil nerozšiřování amerického zapojení ve
Vietnamu, se například účastnil první schůze pracovní skupiny, která hledala způsoby, jak tuto válku
vhodně rozšířit. Samozřejmě s posvěcením prezidenta Johnsona a v pravý čas, aby případné
prozrazení skupiny veřejnosti již nemohlo ovlivnit volby.44 Ellsberg tak sám, v rané fázi práce pro
McNaughtona, pomáhal rozdmýchávat konflikt ve Vietnamu a zintenzivňovat americké zapojení.
Uvědomění tohoto a černé svědomí nakonec Ellsberga ponoukly k dobrovolnému narukování do
Vietnamu. Byl převelen z Ministerstva obrany pod Ministerstvo zahraničí a v létě roku 1965 se
jakožto člen týmu bývalého generála amerických vzdušných sil Edwarda Lansdala, který zde měl
naplňovat tzv. pacifikační program, vydal do Saigonu. V rámci pacifikačního programu měl
Lansdalův tým za úkol pokusit se řešit situaci ve Vietnamu jakoukoliv jinou cestou než vojenskou.
Například se aktivně snažil zorganizovat svobodné volby v Jižním Vientamu.45
Brzy po svém příchodu do Vietnamu si Ellsberga vzal pod křídlo bývalý podplukovník John
Paul Vann.46 Vann byl jedinečný v tom, že na rozdíl od ostatních poradců či důstojníků, cestoval po
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Vietnamu výhradně autem, což mu umožnilo vidět a pochopit mnohem víc o vývoji války, zejména
co se mentality místních týče. Společně s Ellsbergem tak během několika týdnů procestovali celou
III. zónu Jižního Vietnamu.47 Na svých cestách byl jen utvrzen jeho názor z roku 1961, totiž že situace
ve Vietnamu je beznadějná. Vojenské operace byly neefektivní, místní protiamericky založení a
morálka vojáků chabá. O zdejší situaci napsal Ellsberg velmi podrobnou zprávu, kterou si na jejich
společně cestě z Vietnamu do Washingtonu prostudoval i ministr obrany McNamara. Když se
Ellsberga přímo dotázal na jeho hodnocení situace ve Vietnamu, Ellsberg mu odpověděl, že situace
vlastně stagnuje, a to i navzdory zvyšování zapojení USA do války. To, ale nezabránilo McNamarovi
v rozhovoru bezprostředně po vystoupení z letadla informovat americký lid o tom, že americké síly
zaznamenaly obrovský progres ve všech možných aspektech.48
Na konci svého působení ve Vietnamu si Ellsberg na čas vyzkoušel i působení přímo
v terénu, kdy byl poslán do provincie Long An, aby prověřil, zda americké síly nepůsobí přílišné
škody na civilním obyvatelstvu. Bohužel se zde znovu a znovu setkával s nevraživostí místních,
s korupcí a zneužíváním amerických prostředků. Obzvláště ho pak znepokojilo bezdůvodné
zapalování vietnamských chatrčí americkými vojáky. Mimo zděšení a negativních zkušeností si
z bitevního pole odnesl také velmi vážnou žloutenku, jejíž léčba si vyžádala skoro půl roku. Z toho
důvodu se v červnu roku 1967 vrátil do Spojených států. Místo do Pentagonu, ale zamířil zpět do
RANDu, kde se mohl plně dál věnovat svému výzkumu.49 Před Pentagonem, ale na dlouho neunikl.

3.2.2 McNamarova studie
Kritický okamžik budoucí aféry Pentagon Papers lze spatřit ve změně postoje k Vietnamské
válce tehdejšího ministra obrany USA Roberta McNamary. Dříve podporovatel amerického zapojení
a bombardování totiž v roce 1967 zcela obrátil a přiklonil se k odchodu USA z tohoto konfliktu. Proto
v červnu roku 1967 přišel s myšlenkou ukázat budoucím generacím celkovou historii amerického
zapojení ve Vietnamu a popsat veškeré rozhodování americké administrativy. Pro přípravu své
studie McNamara povolal 36 odborníků z řád vojenských i civilních.50 Mezi nimi i analytika a
odborníka na Vietnam Daniela Ellsberga.
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Ellsberg byl pro členství v tomto týmu doslova ideální. McNamara zaprvé chtěl osobnosti
s analytickými schopnosti, které ideálně sloužily ve Vietnamu. Za druhé do čela studie postavil Johna
McNaughtona, který vedením pověřil svého zástupce Morta Halperina a ten zase studii svěřil svému
zástupci Lesliemu Gelbovi. Ellsberg nejen že splňoval veškerá kritéria, ale se všemi vedoucími studie
se dobře znal a všichni měli jistotu v jeho důvěryhodnost. Ellsberg si následně k analýze vybral
rozhodování v roce 1961 za Kennedyho éry.51
Autoři studie objevili mnoho šokujících a znepokojujících skutečností o rozhodování
posledních čtyř amerických prezidentů, tedy Trumana, Eisenhowera, Kennedyho a Johnsona.
Z jejich pokynů a směřování vyplývá, že Spojené státy byly v konfliktu ve Vietnamu aktivně zapojeny
již od konce 2. světové války. Trumanova vláda široce podporovala Francii již v počátcích konfliktu
na území Vietnamu. Eisenhowerova vláda se rozhodla podpořit sjednocení Vietnamu pod nadvládu
Saigonu a tím zdiskreditovala Ženevskou konferenci. Kennedyho vláda nastavila ve Vietnamu
takové podmínky, že Johnsonovi později zbylo buď kompletně odejít z Vietnamu nebo poslat vojáky
do džungle. Asi nejznámějším odhalením této studie byly důvody pro americké zapojení ve
Vietnamu. Ze 70 % byl totiž důvodem strach z mezinárodního ponížení.52 Nejkritičtějším
problémem, se ale ukázalo zcela záměrně a účelné lhaní amerických prezidentů jak veřejnosti, tak
Kongresu ohledně vývoje ve Vietnamu a budoucího postupu. Sám Ellsberg se po přípravě této studie
uchýlil k poměrně radikální úvaze, a sice že konflikt ve Vietnamu není a nikdy nebyl občanskou
válkou Vietnamců. Ve svých pamětech dokonce říká: „Podle definice Charty OSN a našich vlastních
ideálů byla válka ve Vietnamu válka zahraniční agrese, americké agrese.“ 53 V jeho očích následně
konflikt ve Vietnamu ztratil i tu poslední kapku legitimity.
Studie byla původně zamýšlena jako otevřená až do konce amerického zapojení ve
Vietnamu. Vedoucí projektu se ale nakonec rozhodli, že bude pokrývat pouze období od roku 1945
do roku 1968, konkrétně do 31. března, kdy prezident Johnson oznámil ukončení bombardování a
zahájení vyjednávání s Hanojí, jelikož to bylo považováno za zásadní zlom v americkém zapojení ve
Vietnamu.54 To se ovšem později ukázalo jako mylné. Po dokončení čítala studie asi 3 000 stran
historické analýzy a více než 4 000 stran příloh složených z citlivých dokumentů, a to vše ve 47
svazcích. Celkem na dva a půl milionu slov.55 Kompletně dokončená byla studie v lednu 1969, kdy
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byla také předána novému prezidentovi Richardu Nixonovi. Prezidentovi ji předal McNamarův
nástupce Clark Clifford, který McNamaru pro jeho nový postoj k válce ve Vietnamu v březnu 1967
nahradil.56 Svou roli v dějinách, ale studie sehrála až o více než dva roky později.

3.2.3 Ellsbergova proměna ve whistleblowera
Jak již bylo řečeno výše, McNamarova studie dokonala Ellsbergův přerod ke krajnímu
odpůrci války ve Vietnamu. K pozdější krádeži této studie ale pro něj vedla ještě dlouhá cesta.
Inspirací pro jeho budoucí akt byl článek Neila Sheehana a Hendricka Smitha ze začátku března roku
1968, který se zakládal na informaci uniklé z Pentagonu. Ta odhalila, že prezident Johnson lhal o
požadavku generála Westmorelanda na poslání dalších vojáků do Vietnamu. Navzdory tomu, že
Johnson mluvil o 100 tisících, Westmoreland ve skutečnosti žádal 206 tisíc dalších vojáků. 57 Na této
situaci pochopil, jaký dopad může reálně takový únik informací mít. Ellsberg se proto rozhodl zkusit
to sám a jako prostředníka si vybral právě Neila Sheehana. Ten, nejen že měl s obdobnou činností
očividné zkušenosti, ale také se s Ellsbergem znal z dob, kdy oba působili ve Vietnamu. Ellsberg jako
pozorovatel, Sheehan jako novinář. Ellsberg Sheehanovi poskytl sadu dokumentů, které referovaly
o podceňovaní vojenské síly Severního Vietnamu a reálně vykreslovaly šok americké administrativy
v podobě ofenzívy Tet. Tato spolupráce měla za následek sérii tří článku na titulní straně The New
York Times v dnech od 19. do 21. března 1968. 58 Díky značné porci štěstí Ellsberga s únikem
informací nikdo nespojil.
Naději na ukončení války spatřoval Ellsberg v Robertovi Kennedym, který byl podobně jako
jeho zastřelený bratr odpůrcem pobytu amerických vojenských sil ve Vietnamu. Bohužel byl stejně
jako jeho bratr zastřelen. Ellsberga, který mu při jeho prezidentské kampani dělal poradce to
hluboce zasáhlo.59
Jedním ze zlomových okamžiků byl také tajný rozhovor se zástupcem ministra obrany a
jedním z šéfů týmu tvůrců McNamarovi studie Mortem Halperinem. Ten mu vyjevil, že prezident
Nixon nehodlá válku ukončovat. Naopak v ní chce pokračovat, rozšířit ji a dovést dál, než si
prezidenti před ním dovolili nebo vůbec představovali.60 Po tomto zjištění se Ellsberg rozhodl, že je
čas jednat. Položil si tedy zásadní otázku, a sice zda je ochoten jít do vězení výměnou za to, že válka
skončí. A odpověděl si, že ano. Ještě před oním radikálním krokem, se ale pokusil přesvědčit
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zástupce Demokratů, aby přiznali chyby svých prezidentů při Vietnamské válce a pomohli ji tak
ukončit. Pochopitelně nepochodil. Stále měl eso v rukávu. Doslova jak sám říká: „Měl jsem v sejfu
v RANDu sedm tisíc stránek důkazů o lžích čtyř prezidentů a jejich vlád za 23 let.“ 61 Jako komplice
při své „misi“ si Ellsberg vybral Anthonyho Russoa, bývalého kolegu z RANDu, který o válce ve
Vietnamu smýšlel obdobně jako Ellsberg. A tak se stalo, že když Ellsberg za Russoem přišel s plánem
McNamarovu studii ukrást a zveřejnit, řekl Russo jen: „Bezva. Jdeme na to.“62

3.2.4 Nekonečné noci s kopírkou
Studie jako byla ta McNamarova, vzhledem ke své citlivosti vůbec neměla být uložena v
instituci jakou byla RAND. O její získání se zasloužil Mort Halperin, který se příliš bál, že si někdo
z vládních činitelů uvědomí negativní světlo, do kterého celá studie americkou vládu staví a studii
následně zničí. Proto bylo rozhodnuto, že dva výtisky budou uloženy ve washingtonské kanceláři
RANDu a budou falešně označeny. Následně jednu kopii Ellsberg ve vší tajnosti a s neformálním
posvěcením nadřízených osobně přepravil do ústředí RANDu v Los Angeles.
A právě odtud, ze speciálního černého sejfu, si Ellsberg 1. října 1969 poprvé vypůjčil část
této studie a vynesl ji z RANDu. Spolu s Russoem a Russoovou přítelkyní Lyndou Sinayovou pak
společně odjeli do reklamní agentury vybavené kopírkou, kterou Sinayová provozovala. Tehdy
Ellsberg strávil první noc kopírováním studie a odstřiháváním nápisů „přísně tajné“. Zkopírovat
takřka celou studii mu nakonec zabralo více než půl roku.63 V té době ale stále nebyl pevně
rozhodnut dát studii tisku. Naopak nejdříve hledal spoustu jiných cest, jak studii ukázat světu
s žádoucím efektem. Vedle toho navíc nezanevřel na jiné aktivity, skrze které chtěl docílit stažení
amerických vojsk z Vietnamu.
Hned několik dní poté, co začal kopírovat McNamarovu studii dokončil Ellsberg spolu
s dalšími pěti kolegy z RANDu otevřený dopis shrnující jejich negativní postoj k Vietnamu. Ten
následně vyšel v deníku The New York Times a The Washington Post a způsobil velkou vlnu nevole
zejména od ostatních zaměstnanců RANDu, kteří se strachovali o svou kariéru. Jedním ze dvou
kolegů, kteří Ellsbergovi naopak vyjádřili podporu, byl i reportér The Washington Postu Ben
Bagdikian, který v RANDu v té době dva roky působil jako hostující konzultant.64 Tento kontakt mezi
novinářem a whistleblowerem se o dva roky později ukázal jako stěžejní v aféře Pentagon Papers.
RAND Corporation se Ellsberg nakonec rozhodl opustit poté, co v dubnu 1970 FBI 65 vyslýchala jeho
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bývalou ženu Carol ohledně McNamarovy studie. Udělal tak, aby ochránil před újmou Harryho
Rowena, který byl vedle šéfa RANDu také Ellsbergův dobrý přítel. Z RANDu se přesunul na MIT66,
kde mu byla nabídnuta možnost vést na rok libovolný výzkum.67
Jak Ellsberg zjistil, FBI ho vyšetřovala kvůli tajné studii, kterou údajně předal senátoru
Fulbrightovi, což se skutečně stalo. Senátory totiž Ellsberg považoval za nejlepší cestu pro zveřejnění
McNamarovy studie. Bohužel ale znovu u politiků nepochodil. Senátor Fulbright od zveřejnění
upustil na poslední chvíli, a to ze strachu z následků pro jeho politickou kariéru, senátor McGovern
zase ze strachu z ohrožení své prezidentské kampaně a senátorům Mathiasovi a Nelsonovi
vzhledem k jejich pasivnímu postoji vůči Vietnamu při společném rozhovoru studii raději ani
nezkusil nabídnout. Nepochodil ani u Henryho Kissingera, který se ukázal jako zcela loajální vůči
vládě, jejíž byl poradce. Studii označil za pouhou historii bez žádného přínosu pro současnou situaci,
jelikož nynější vláda dělá svá rozhodnutí zcela odlišně.68 Neshoda v této otázce velmi ochladila
vztahy mezi Ellsbergem a Kissingerem, kteří se od té chvíle stali jeden druhému výraznými kritiky.
Zklamán neúspěchem u senátorů a znepokojen stále se rozšiřujícím zapojením USA v Indočíně, se
Ellsberg rozhodl uchýlit se ke krajnímu činu, a to k předání McNamarovy studie tisku, konkrétně The
New York Times.

3.3 McNamarova studie na titulní stránce The New York Times
3.3.1 The New York Times a reportér Neil Sheehan
Deník The New York Times byl založen v roce 1851. Již od svého vzniku cílil zejména na
intelektuální čtenáře, což bohužel v konkurenčním prostředí New Yorku nepřinášelo dostatečný
zisk. Před krachem deník zachránil Adolph Simon Ochs, který ho v roce 1896 koupil. Během 20.
století postupně Ochs z The New York Times vybudoval mezinárodně známý a uznávaný deník, který
se následně proslavil zejména brilantními válečnými reportážemi.69 Reportéři The New York Times
byli přítomni na všech velkých světových bojištích 20. století. Za svou službu v 1. světové válce
obdržel deník svou první Pulitzerovu cenu. Za 2. světové války byli reportéři The New York Times
například u smrti Benita Mussoliniho nebo byli svědky výbuchu atomové bomby v Nagasaki.70
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Během války ve Vietnamu se deník The New York Times dostal do popředí zájmu zejména
skrze investigativní žurnalistiku. Nejen, že reportéři odhalili nejeden skandál přímo na území
Vietnamu, ale taktéž deník sloužil jako kanál pro zveřejňování uniklých citlivých informací, což bylo
popsáno již v předchozích kapitolách. Jak již víme, největší kauzou v této oblasti byla právě aféra
Pentagon Papers, za kterou deník The New York Times rovněž obdržel Pulitzerovu cenu. Za
nejvýraznější postavu investigativní žurnalistiky deníku The New York Times své doby lze beze sporu
považovat reportéra Neila Sheehana.
Neil Sheehan (vlastním jménem Cornelius Mahoney Sheehan) se narodil v roce 1936
v Massachusetts. V roce 1958 vystudoval na Harvardu obor Historie Blízkého východu a ihned na to
na tři roky vstoupil do armády, kde působil jako novinář. Z Koreje, kde jako vojenský novinář začínal,
se přesunul do Tokia, kde pracoval pro United Press International (UPI).71 Po ukončení vojenské
služby Sheehan zůstal pod křídly UPI, která ho následně poslala na dva roky do Saigonu. Vietnam
neopustil ani po nástupu do The New York Times, jelikož z něj deník vzhledem k jeho zkušenostem
udělal reportéra monitorujícího Vietnamskou válku. Během tohoto angažmá se také seznámil
s Danielem Ellsbegem.
Do Spojených států se na dobro vrátil až v roce 1966, kdy se následně stal nejdříve
pentagonským zpravodajem a následně zpravodajem Bílého domu. Není tedy divu, že si Ellsberg
pro zveřejnění McNamarovy studie vybral právě Sheehana. Pomineme-li, že se ti dva znali
z Vietnamu, byl Sheehan na tom správném postu, ve správném médiu, aby byl efekt zveřejnění
studie co největší a nejzaručenější. Oba si navíc tento typ spolupráce společně vyzkoušeli již při
zmiňovaných Ellsbergových whistleblowerských pokusech.
Aféra Pentagon Papers Neila Sheehana bezpochyby proslavila. I tak svět novin pouhých pár
let po aféře opustil. Vietnamu se ale věnoval nadále, a to prostřednictvím psaní knih, mezi nimiž
byla i kniha o Johnu Paulu Vannovi.72 Málokdo ale ví, že jeho nejslavnější počin, tedy zveřejnění
McNamarovy studie, předcházela velmi nečistá hra.

3.3.2 Jak Neil Sheehan okradl zloděje
Jak již bylo řečeno, byl Neil Sheehan Ellsbergovou první volbou ve chvíli, kdy se rozhodl
předat McNamarovu studii tisku. V Sheehanově washingtonském bytě Ellsberg 2. března 1971 přes
noc popsal Sheehanovi celou studii a všechny relevantní okolnosti, včetně své snahy zveřejnit studii
prostřednictvím politiků. Navzdory tomu, že Sheehan projevil o studii velký zájem se Ellsberg
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zdráhal mu ji předat, dokud nebude mít jistotu, že ji opravdu zveřejní. Ve chvíli, kdy by mu totiž
studii předal, stala by se majetkem The New York Times a ti by si s ní již mohl dělat, co by se jim
zachtělo (Sheehan se tehdy domníval, že hlavním důvodem, proč se Ellsberg zdráhá studii předat,
je strach z uvěznění). Proto, když Ellsberg Sheehana 12. března 1971 přivedl do bytu svého přítele,
u kterého jednu z kopií studie schovával,73 dovolil mu pouze ve studii číst a dělat si z ní poznámky,
nikoliv ji odnášet a kopírovat. Zbytek března Sheehan opakovaně tvrdil, že se editoři v The New York
Times stále nerozhodli, jak se studií naloží. Nakonec se Ellsberg i tak nechal přemluvit a hned
v dubnu Sheehanovi kompletní kopii studie poskytl.74
Až později se Ellsberg dozvěděl, že část studie, kterou Sheehanovi ukázal, už The New York
Times dávno mají a pracují na ní v pronajatých pokojích Hotelu Hilton v New Yorku. Sheehan spolu
se svou ženou Susan jeden březnový víkend vnikl do bytu, kde pravidelně studii pročítal pomocí
klíče, který mu Ellsberg zapůjčil, když byli Ellsbergovi zrovna mimo město. Manželé Sheehanovi
společně celou studii zkopírovali a odvezli s sebou do připraveného hotelového pokoje v New
Yorku. Sheehan tak studii zkopíroval podobným způsobem, jako to kdysi udělal Ellsberg. Když na
sebe tito dva později narazili, obvinil Ellsberg Sheehana, že udělal totéž, co on, že studii také
ukradl.75 Na to, mu ale Sheehan odpověděl: „Ne, Dane, neukradl jsem to. A ty taky ne. Tyto
dokumenty jsou majetkem občanů Spojených států. Zaplatili za ně svým národním bohatstvím a krví
svých synů a mají na to právo.“76 Sheehanovým motivem ke krádeži a urychlení celé akce byla obava
z Ellsbergových kontaktů s politiky. Bál se totiž, že by Ellsbergovo držení studie mohlo vyplavat na
povrch a následná publikace by mohla být striktně zakázaná předem. Proto se rozhodl jednat rychle
a radikálně.

3.3.3 Čtvrt roku v Hiltonu
V období od března do června roku 1971 probíhaly nejen analytické práce na samotné
studii, ale také došlo na zevrubnou právní analýzu dopadů její publikace a ostrý rozkol uvnitř The
New York Times. Na stranu Sheehana se jednoznačně postavil tehdejší šéfredaktor The New York
Times Abraham Michael Rosenthal, který studii chtěl stůj, co stůj zveřejnit, a to i navzdory nelibosti
svých editorů.77 Pochyby měl také vydavatel The New York Times Arthur Sulzberger, který
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Rosenthala požádal, aby uveřejnění konzultoval s právníky z advokátní kanceláře Lord Day & Lord.
Když se právníci dozvěděli, že citlivých je všech sedm tisíc stran studie, šokováni ihned důsledně
naléhali na upuštění od zveřejnění. Sulzberger se i navzdory tomu rozhodl, vyjít se studií na světlo,
načež advokátní kancelář dala od celého případu ruce pryč. Sulzberger navíc propustil i právníka
The New York Times Louise Loeba, jelikož ani on se s tímto postupem nedokázal smířit. Když tedy
později došlo na soudní jednání, deník The New York Times musel shánět advokáta, který by ho
zastupoval.78
Velmi brzy se ukázalo zřejmé, že analýzu studie Sheehan nezvládne sám. Rosenthal tedy na
případ nasadil bývalé reportéry z Vietnamu Hendricka Smitha, Edwina Kenworthyho a Foxe
Butterfielda, své nejlepší editory Geralda Golda a Allana Siegla a hlavní knihovnici The New York
Times Lindu Amsterovou. Tento tým na studii pracoval za zavřenými dveřmi dlouhé tři měsíce. 79
Apartmá v Hiltonu bylo vybráno čistě pro zajištění diskrétnosti. O těchto přípravách nevěděl ani
sám Ellsberg, kterému se Sheehan po předání studie ozýval jen sporadicky. O chystaném zveřejnění
se dozvěděl pouhý den předem, kdy mu zavolal Anthony Austin, jeden z editorů z The New York
Times, kterému v minulosti Ellsberg o studií taktéž řekl. Austin se strachoval jaký dopad může mít
zveřejnění studie na jeho knihu o Vietnamské válce, která měla být brzy publikována a vycházela
z dostupných informací, nikoli těch citlivých. Austin také Ellsbergovi vypověděl, že celá redakce je
uzavřena, že při vstupu každého prověřují, a že první článek o studii má vyjít hned další den. Tato
informace v Ellsbergovi vyvolala rozporuplné pocity. Na jednu stranu byl nadšený tím, že se opravdu
povede studii uveřejnit v novinách. Na druhou stranu, byl ale nesmírně rozzlobený na Sheehana, že
mu o událostech dalšího dne neřekl v předstihu. S velkou pravděpodobností totiž očekával, že FBI
nezaklepe jen na dveře redakce The New York Times, ale i na jeho vlastní.80

3.3.4 Tři dekády lží
Dnem D se stala neděle 13. červen roku 1971, kdy se uprostřed titulní strany The New York
Times objevil článek (viz Příloha č. 1) titulkem „Vietnam Archive: Pentagon Study Traces 3 Decades
of Growing U.S. Involvement.“81 Uvnitř novin pak bylo otištěno několik stránek McNamarovy studie.
Následující den se na titulní stránce objevil článek s titulkem „Vietnam Archive: A Consensus to
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Bomb Developed Before ´64 Election, Study Says.“ Na dalších stránkách se pak nacházela čerstvá
porce odtajněných dokumentů, která tvrzení uvedená v textu dokazovala. Nově se v článku také
objevilo okénko s informacemi o studii. Článek zde byl označen jako druhý v sérii, což dokazuje
záměr The New York Times zveřejňovat části studie i v budoucnu. 82 Možná proto na toto vydání
novin tentokrát již zareagoval generální prokurátor John Mitchell, který v telegramu požádal vedení
The New York Times, aby přestalo s uveřejňováním studie, jelikož je tím ohrožována národní
bezpečnost. Jako odpověď vyšel 15. června 1971 v The New York Times článek s názvem „Mitchell
Seeks to Halt Series on Vietnam, but Times Refuses“, ve kterém novinář Max Frankel vysvětluje, proč
bude The New York Times ve zveřejňování pokračovat. Důraz tomuto odmítnutí dodává v pořadí
třetí článek na titulní stráně s titulkem „Vietnam Archive: Study Tells How Johnson Secretly Opened
Way to Ground Combat“.83
Po dlouhých třech dnech, třech vydáních The New York Times, v době již dramaticky
probíhající aféry se americká vláda odhodlala k radikálnímu kroku. Ministerstvo spravedlnosti
podalo žádost o soudní zákaz dalšího zveřejňování studie v deníku The New York Times a federální
soudce Murray Gurfein tento zákaz skutečně vydal. Poprvé v historii Spojených státu bylo novinám
soudně zakázáno psát o specifickém tématu. Temný den pro svobodu tisku. Deník The New York
Times se proti soudnímu zákazu odvolal, ale neúspěšně. Případ měl tedy definitivně rozhodnout
Nejvyšší soud Spojených států amerických. Slyšení před Nejvyšším soudem bylo naplánováno na 30.
června.84 Celá aféra mohla v té chvíli začít pomalu vyhasínat. Někdo, ale převzal štafetu od The New
York Times a převážil tím misky vah na stranu novin. A tím někým, byla Katharine Grahamová, která
tehdy stála v čele deníku The Washington Post.

3.4 The Washington Post přebírá žezlo
3.4.1 Deník The Washington Post a jeho klíčové osobnosti
The Washington Post byl založen roku 1877 Stilsonem Hutchinsem jakožto médium
reflektující agendu Demokratické strany. Tato koncepce se ale ukázala posléze neudržitelná, a tak
byl deník v roce 1889 prodán a přeorientován na obecné zpravodajství. The Washington Post
následně měnil majitele téměř každé desetiletí, a i když postupně nabýval na velikosti, zároveň také
upadal finančně. Nakonec ho na hraně bankrotu koupil v roce 1933 bývalý předseda Federálního
rezervního systému Spojených států amerických Eugene Meyer. Meyer deník postupně přebudoval,
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v čemž pokračoval jeho švagr Philip Graham, jemuž Meyer noviny předal po tom, co byl v roce 1946
jmenován prvním prezidentem Světové banky. Grahamovým přičiněním se The Washington Post
stával ve Washingtonu stále větším hráčem. V 1954 například pohltil svého konkurenta The
Washington Times-Herald a v roce 1961 koupil časopis Newsweek. Vinou alkoholismu a depresí si
Graham v roce 1963 vzal život, přičemž vše zanechal své ženě, dceři Eugena Meyera, Katharine
Meyerové Grahamové.
Grahamová se tak dostala do poměrně komplikované situace, jelikož žen na takovýchto
vysokých postech bylo v USA v té době velmi málo. I tak ale Grahamová v čele The Washington Post
setrvala a nebála se ani činit radikální změny, se kterými mnohdy zbytek vedení The Washington
Post Company nesouhlasil. Například do The Washington Post přemístila editora Benjamina
Bradleeho, který měl již v té době pověst nespoutaného rebela.85
Od začátku 70. let, kdy do prezidentského úřadu nastoupil Richard Nixon, musela
Grahamová kromě praktických problémů při řízení novin, řešit také velmi nepřátelský postoj
nového prezidenta proti The Washington Post a proti tisku obecně.86 Již tak chladné vztahy ještě víc
zhoršila aféra Pentagon Papers, ve které The Washington Post sehrál jednu z klíčových úloh, za což
Nixon deníku neformálně vyhlásil „válku“. Tu nakonec o pár let později The Washington Post vyhrál,
když právě jeho reportéři, Bob Woodword a Carl Bernstein, odhalili aféru Watergate, která vedla
k Nixonově rezignaci na prezidentské křeslo.
Aféra Pentagon Papers vedle toho znamenala i výrazný milník v celé historii The
Washington Post. I když populární, nemohl se deník rovnat s největšími novinami typu The New
York Times. To, ale právě aféra Pentagon Papers změnila, když podle slov Bradleeho posunula deník
do nejvyšších kruhů tisku. Díky této aféře se totiž o The Washington Post a The New York Times
tehdy mluvilo jedním dechem. Od té chvíle se deník začal stávat dominantním plátkem na území
hlavního města Spojených států, kterým je dnes.
Katharine Meyerová Grahamová se narodila v roce 1917 do bohaté a privilegované rodiny
Eugena Meyera. V roce 1940 se vdala za Philipa Grahama, jemuž v roce 1946 Meyer svěřil řízení The
Washington Post, což Meyer podle vzpomínek Grahamové v jejích pamětech zdůvodnil slovy:
„Žádný muž by neměl být v postavení, kdy pracuje pro svou ženu.“ Grahamová se nakonec do čela
The Washington Post stejně po smrti svého manžela dostala, přičemž kromě ní byli ve vedení
společnosti jen samí muži. Následující dva skandály, Pentagon Papers a Watergate, na kterých deník
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živě participoval, jí zajistily nesmrtelnost. Jako vydavatelka The Washington Post působila do roku
1979, kdy po ní žezlo na dalších dvacet let přebral její syn Donald Graham. 87
Benjamin Crowninshield Bradlee se narodil v roce 1921 s novinařinou v krvi. Do lokálních
novin v Bostonu přispíval již od 15 let. V roce 1948 se stal na krátko reportérem The Washington
Post. V letech 1951-1953 pak působil jako tiskový atašé americké ambasády v Paříži. Následující tři
roky pracoval jako zahraniční korespondent pro Newsweek, následně jako jeho reportér a nakonec
mezi 1961-1965 byl jeho šéfredaktorem. Odtud ho, jak již bylo řečeno, přetáhla Katharine
Grahamová do The Washington Post, kde se v roce 1968 stal šéfredaktorem, a to až do roku 1991.88
Během jednání o zveřejnění McNamarovy studie byl Bradlee tak radikálně pro, že dokonce hrozil
výpovědí, pokud k němu nedojde. Později ale Grahamové přiznal, že by pravděpodobně neodešel.89
Bradlee byl známý zejména pro svůj agresivní styl při tvorbě zpravodajství. Pod jeho vedením získal
deník The Washington Post 18 Pulitzerových cen.90

3.4.2 Honba za kopií studie
Již na jaře 1971 se v The Washington Post tušilo, že The New York Times chystají nějakou
senzaci, na které dlouhé měsíce pracuje speciální tým v čele s Neilem Sheehanem. V polovině
června, ještě před zveřejněním studie v The New York Times, měli ale Grahamová a Bradlee jiné
starosti. Bradlee se zrovna potýkal se zákazem vstupu reportérky Judith Martinové na svatbu
Nixonovy dcery Tricie v rámci soukromé války mezi Nixonem a The Washington Post a Grahamová
zrovna plánovala uvedení společnosti na burzu. Svatba Tricie Nixonové se tehdy, 12. června 1971,
ukázala jako příklad novinářské solidarity a zároveň demonstrace odporu vůči prezidentu Nixonovi,
kdy Martinové mnoho novinářů, kteří byli na svatbě přítomni, poskytlo své poznámky a fotografie.
Ráno 13. června tedy sice The Washington Post měl svatbu na titulní stránce, ale The New York
Times na své titulní straně otisk článek o McNamarově studii.91 Grahamová se o plánech The New
York Times dozvěděla již v sobotu 12. června od svého přítele, viceprezidenta The New York Times
Jamese Restona na svatbě jeho syna. Ihned informovala Bradleeho, kterému se i přes veškerou
snahu studii nepodařilo získat.92 Jelikož tedy The Washington Post studii neměl ve svém držení,
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musel se Bradlee uchýlit v následujících dnech k pouhému parafrázování článků z The New York
Times. Naděje svitla 14. června, kdy editorovi Philipovi Geyelinovi poskytl jeho známý z Bostonu asi
dvě stě stran McNamarovy studie. Než ale stihla redakce ze studie něco zpracovat, objevil se dalšího
rána obsah tohoto výňatku v The New York Times.93
V úterý 15. června vstoupila The Washington Post Company na burzu s tím, že pokud by do
týdne nastala jakákoliv krizová situace nebo katastrofa, jako například válka nebo spáchání
trestného činu společností, mají kupující právo od koupě akcií odstoupit. 94 V té době ještě nikdo
netušil, jak blízko takové krizi The Washington Post bude.
Editor Ben Bagdikian, který Ellsberga znal ze svého působení v RANDu a znal také jeho
postoje k válce ve Vietnamu správně odhadl Ellsberga jako možný zdroj The New York Times. I přes
veškerou snahu, se mu ale nepodařilo Ellsberga dohledat. Naštěstí si ho Ellsberg našel sám. Vděčil
za to mimo jiné Dunnovi Giffordovi, bývalému důstojníkovi námořnictva, se kterým Neil Sheehan
konzultoval možné ohrožení národní bezpečnosti při zveřejnění studie. Gifford Ellsbergovi zavolal
ihned poté, co 15. června padl soudní zákaz pro The New York Times a přemluvil ho, aby poskytl
kopii i The Washington Post. Ellsberg se sice cítil zavázaný Sheehanovi a nechtěl mu takto sebrat
jeho sólokapra tím, že studii poskytne i jiným novinám ale Gifford Ellsberga přesvědčil nutností
zachovat kontinuitu aféry, aby do doby, než se vyřeší soudní jednání s The New York Times neopadl
zájem veřejnosti o toto téma.95
Ellsbergův přítel tedy ve středu večer 16. června Bagdikiana kontaktoval a zprostředkoval
hovor mezi ním a Ellsbergem z telefonní budky, kde měli jistotu, že nejsou odposloucháváni.
Dohodli se na předání studie v motelu v Bostonu. Po telefonátu zamířil Bagdikian rovnou na letiště,
odkud zavolal Bradleemu a získal od něj povolení k celé akci a slib, že The Washington Post studii
zveřejní, zdůrazněný slovy: „Pokud jí nezveřejníme, bude si muset The Washington Post najít nového
šéfredaktora.“96
Když Bagdikian dorazil do motelu, zavolal mu Ellsberg přesnou adresu, kde má studii
vyzvednout a přivést zpět do motelu. Když se s ní pak vrátil, čekal již na něj v jeho pokoji Ellsberg i
se svou ženou Patricii. Společně se pak celou noc alespoň částečně snažili dát studii dohromady,
jelikož čísla stran Ellsberg ustříhl i s nápisy přísně tajné. Další den ráno už Bagdikian seděl v letadle
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zpět do Washingtonu s dvěma krabicemi dokumentů – jednu pro redakci The Washington Times a
druhou pro senátora Mikea Gravela, kterou mu slíbil předat.97

3.4.3 Tříměsíční práce za dvanáct hodin
Dopoledne 17. června dorazil Bagdikian s krabicí s neúplnou McNamarovou studií čítající
asi 4 400 stran do Bradleeho bytu, kam Bradlee zatím svolal reportéry Chalmerse Robertse,
Murreyho Mardera a Donalda Oberdorfera, editory Philipa Geyelina, Meg Greenfieldovou a
Howarda Simonse a dvě sekretářky. Ti byli později doplněni právníky Rogerem Clarkem a Tonym
Essayem a předsedou správní rady Frederickem Beebem.98 Redakční tým se v obývacím pokoji
snažil o nemožné při zpracování studie za pouhých pár hodin, zatímco v jídelně vedl Bradlee bitvu
o její zveřejnění s právníky. Situaci Bradlee konzultoval také se svým přítelem a právníkem
Edwardem Williamsem, který mu na to řekl: „Well, Benjy, you got to go with it. You got no choice.“99
Bradlee, Beebe, Simmons a Geyelin pak společně zavolali Grahamové domů, kde zrovna
pořádala oslavu na rozloučenou pro Harryho Gladsteina, který z The Washington Post odcházel do
důchodu. Beebe Grahamové vysvětlil celou situaci a vyjádřil se ve smyslu, že by on sám studii
nezveřejňoval. Navzdory tomu nakonec Grahamová odpověděla: „Go ahead, go ahead, go ahead.
Let´s do it. Let´s publish.“ Definitivní rozhodnutí to ale ještě nebylo. Později večer, poté co Clark
zjistil, že jejich zdroj je stejný zdroj jako The New York Times, přišel Beebe ke Grahamové domů a
obeznámil ji s tím, že soudní zákaz platí pro The New York Times a jejich zdroj, který je totožný jako
ten jejich. To už znamenalo reálnou hrozbu trestního stíhání, což by naplňovalo povahu obávané
katastrofy, a mohlo tak zhatit vstup společnosti na burzu. Ani to Grahamovou nevyděsilo a následně
dala souhlas k tisku dalšího vydání ještě včas, aby noviny stihly další den vyjít.100 A tak se další den
objevil na titulní stránce The Washington Post článek (viz Příloha č. 2) s titulkem „Documents Reveal
U.S. Effort In ´54 to Delay Viet Election“ od Chalmerse Robertse ve stejném konceptu jako The New
York Times, tedy s označením „v první sérii“.101
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3.4.4 Rychle, než to zakážou
V pátek 18. června spolu zrovna Bradlee s Grahamovou seděli v Bradleeho kanceláři, když
ve tři hodiny odpoledne zavolal asistent generálního prokurátora William Rehnquiest a přeříkal
Bradleemu stejný telegram, který původně dorazil i do The New York Times, tedy výzvu, aby přestali
zveřejňovat McNamarovu studii a zároveň ji odevzdali. A stejně jako v předchozím případě i Bradlee
za The Washington Post uctivě odmítl. Bezprostředně poté byli Clark a Essaye vyzváni, aby se v pět
hodin odpoledne dostavili k washingtonskému soudu. Během přelíčení byla vznesena obdobná
žádost, jako v případě The New York Times, zde ale překvapivě s jiným závěrem. V osm hodin večer
totiž soudce Gerhard Gesell rozhodl ve prospěch The Washington Post a odmítl soudní zákaz vydat.
Hned za dvě hodiny se podařilo svolat všechny tři soudce odvolacího soudu, aby
přezkoumali Gesellovo rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že všichni soudní zákaz očekávali, dělala celá
redakce, co mohla, aby dostala vydání na další den do novinových stánků a mohla tak prohlásit
noviny za vydané a zachránit před soudním zákazem alespoň toto vydání. Jednání odvolacího soudu
trvalo nakonec přes tři hodiny a krátce po jedné hodině ranní 19. června dostal The Washington
Post stejný zákaz na zveřejňování studie jako The New York Times. V té době už nové vydání
s článkem Murrayho Mardera o ovlivňování veřejného mínění Johnsonovou administrativou skrze
zastavování a obnovování bombardování Severního Vietnamu kolovalo po městě, a tak soud zákaz
stanovil až od dalšího dne.102
V pondělí 21. června se případ vrátil zpět k soudci Gesellovi, který své rozhodnutí nezměnil
a The Washington Post zprostil soudního zákazu. Později toho dne ale odvolací soud zákaz znovu
obnovil a na další den svolal plný odvolací soud se všemi devíti soudci. Ten sice 24. června dal za
pravdu Gesellovi, nicméně soudní zákaz ponechal v platnosti, a tak o celém případu, stejně jako
v případě The New York Times, měl rozhodnout koncem měsíce Nejvyšší soud Spojených států
amerických, a to ve společném řízení.103

3.5 Ellsberg spouští lavinu z úkrytu
Poté, co Ben Bagdikian ráno 17. června odešel z motelu, podívali se manželé Ellsbergovi
před odchodem na místní zpravodajskou relaci v televizi. Na obrazovce se překvapivě objevil záběr
na jejich dům, na který zrovna ťukají agenti FBI. Místo domů se tedy přesunuli do jiného hotelu, kde
se zapsali pod falešným jménem a v dalších dnech tento rituál opakovali skoro každou noc. Po pár
dnech, když použili již všechny hotely v okolí, se začali skrývat u různých přátel, které ve městě měli.
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Během této etapy dodnes nejmenovaní Ellsbergovi přátelé rozeslali části studie dalším
dvaceti deníkům. Jako prvním studii předali The Boston Globe a St. Louis Dispatch, které stihl soudní
zákaz stejně jako The New York Times a The Washington Post. U dalších osmnácti deníků jako
například The Los Angeles Times nebo Newsday, se ale Ministerstvo spravedlnosti přestalo
pokoušet publikace zarazit a pouze vyčkávalo na rozhodnutí Nejvyššího soudu.
Ve středu 23. června Ellsberg poskytl tajný rozhovor Walteru Cronkitovi pro CBS, ve kterém
pozadí celé studie okomentoval, ale odmítl mluvit o své roli v celé aféře. Chování prezidentů
v rozhovoru popsal jako velmi blízké tvrzení „Stát jsem já.“ Zatykač na něj byl vystaven až 25. června
na základě svědectví Lyndy Sinayové. Nakonec, když vypravil i poslední stránku McNamarovy studie,
kterou kdysi v hojném množství okopíroval ze strachu ze zatčení FBI, přišel 28. června v deset hodin
dopoledne sám před budovu soudu v Bostonu a dobrovolně se vzdal policii. Svůj záměr tehdy
oznámil předem, a tak na náměstí před soudem již čekal dav lidí a novinářů a Ellsberg se tak ještě
před zatčením mohl ke všemu vyjádřit. O dvě hodiny později vyšel Ellsberg z budovy soudu ven díky
kauci ve výši 50 tisíc dolarů. I tak ho ale stále čekal dramatický soudní proces.104 Nejdříve ale Nejvyšší
soud rozhodl o osudu The New York Times a The Washington Post, o McNamarově studii a o
svobodě tisku.

3.6 The New York Times a The Washington Post před Nejvyšším
soudem USA
Zástupci The New York Times a The Washington Post se na společném jednání před
Nejvyšším soudem sešli 26. června 1971. Samotné rozhodnutí o tom, zda se Nejvyšší soud bude
případem zabývat bylo velmi těsné, kdy čtyři z devíti soudců Nejvyššího soudu požadovali případ
vůbec neprojednávat a okamžitě odvolat soudní zákazy.105 Novinám tak stačilo o svých právech
přesvědčit pouhého jednoho soudce, aby případ vyhrály. The New York Times v případu zastupoval
Alexander Bickel, The Washington Post pak Wiliam Glendon. U soudu byly přítomni i lidé z vedení a
redakcí obou deníků, jako Sulzberger s Rosenthalem a Grahamová s Beebem.106 Na opačné straně
barikády pak stál generální advokát Erwin Griswold, který od samého začátku případ považoval za
prohraný. Na přípravu na celý případ měl navíc pouhý den, a kromě té části, která byla již otištěna
v některých z novin, do soudního jednání McNamarovu studii prakticky neviděl.107 Případ byl navíc
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bizarní i v dalších aspektech. Účastníci řízení například museli dostat jakousi nouzovou bezpečnostní
prověrku kvůli McNamarově studii, která se při soudním jednání používala, a to i navzdory tomu, že
všichni přítomní obsah studie velmi dobře znali, dokonce lépe než samotní soudci a zástupci vlády.
Označení přísně tajné dostaly například i články, které studii rozebíraly, i když byly jinak veřejně
přístupné.108
Konečně 30. června v půl třetí odpoledne rozhodl Nejvyšší soud ve prospěch novin
v poměru 6-3, zbavil je soudních zákazů a povolil uveřejňování obsahu McNamarovy studie.
Nejvýrazněji se novin zastali ve svém společném stanovisku soudci Hugo Black a William Douglas.
Zachování soudních zákazů označili za porušování Prvního dodatku Ústavy Spojených států
amerických, která mimo jiné praví: „The people shall not be deprived or abridged of their right to
speak, to write, or to publish their sentiments; and the freedom of the press, as one of the great
bulwarks of liberty, shall be inviolable.“ V rámci případu navíc vzhledem k neaktuálnosti studie
nebylo zjištěno ohrožení národní bezpečnosti, které by svobodu tisku převážilo. Signifikantní pro
celou aféru se pak stalo následující slova soudce Blacka: „In the First Amendment the Founding
Fathers gave the free press the protection it must have to fulfill its essential role in our democracy.
The press was to serve the governed, not the governors. The Government's power to censor the
press was abolished so that the press would remain forever free to censure the Government. The
press was protected so that it could bare the secrets of government and inform the people. Only a
free and unrestrained press can effectively expose deception in government.“109
Dalšího dne oba deníky obnovily publikování článků a výňatků z McNamarovy studie.110

3.7 Soudní proces s Danielem Ellsbergem
Zveřejnění McNamarovy studie sice posunulo veřejné mínění ještě více protiválečným
směrem, vzhledem ke své povaze ale nedokázalo diskreditovat současnou Nixonovu vládu. Čekání
na soudní proces Ellsberg naplnil právě touto snahou. Měl k tomu i ty správné prostředky. Začátkem
roku 1969 totiž pro Kissingera připravoval dokument s názvem National Security Study
Memorandum I (NSSM-I), který byl souborem mnoha otázek ohledně situace ve Vietnamu a
budoucích plánech zodpovězené osobami napříč různými sektory od členů armády ve Vietnamu,
přes CIA až po vládní činitele. Dokument čítající pět set stran si Ellsberg opatřil stejným způsobem
jako McNamarovu studii. Stejně jako McNamarova studie byl NSSM-I následně předán tisku a
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koncem dubna 1972 byl částečně zveřejněn v The Washington Post and The Washington Star. Vláda
ale tentokrát změnila taktiku a k případu se nijak nevyjádřila ani se nikoho nesnažila perzekuovat,
což se ukázalo jako efektivní, a tak celá akce vyšla na prázdno bez kýžené pozornosti veřejnosti. 111
Nixon si pod sebou ale časem větev podřezal sám, a to aférou Watergate a svými kontroverzními
kroky právě proti Ellsbegovi.
Soudní proces s Danielem Ellsbergem a Anthonym Russoem započal v květnu 1972 před
soudem v Los Angeles a trval celý rok. Ve prospěch obžalovaných přitom hrálo mnoho faktorů.
Předně, čin spáchaný Russoem a Ellsbergem nebyl dle amerického práva trestný, což do začátku
soudního procesu nikdo netušil. Bylo to totiž úplně poprvé, co před soudem stanuli whistleblower.
USA sice mělo zákon proti špionáži, ten ale postihoval pouze předání takovýchto dokumentů jinému
státu, nikoliv tisku. Ostatní země takové omezení sice měly, v USA tomu ale opět bránil První
dodatek Ústavy. Takovýto čin tedy teoreticky mohl být postižitelný pouze v pracovněprávní rovině,
například ztrátou bezpečnostních prověrek či propuštěním. Přesto odhady Ellsbergova právníka
Leonarda Boudina byly před soudním procesem pouze padesát na padesát, vzhledem k poprasku,
který aféra vyvolala.112
Další okolností, která obžalované zachránila od trestu byl nekalý postup prezidenta Nixona
a jeho „Údržbářů“. Special investigative unit (SIU) jinak známou jako Údržbáři zřídil Nixon krátce po
vypuknutí aféry Pentagon Papers. V červenci pak vedle svých dalších poslání dostali Údržbáři nový
úkol: zneškodnit Ellsberga. Jednotka se měla pokusit zdiskreditoval Ellsberga v očích veřejnosti a
shromáždit nástroje k případnému vydírání, kdyby se ukázalo, že Ellsberg se svou aktivitou
whistleblowera ještě neskončil.113 Plánován byl dokonce i fyzický útok na Ellsbergovu osobu.114
Fatální krok Údržbáři učinili 3. září 1971, kdy se vloupali do ordinace Ellsbergova psychoanalytika
Dr. Lewise Fieldinga v Malibu, kde ukradli Ellsbergovu složku.115 Toto vloupání vyšlo najevo díky
další podobné akci, kdy byli v červnu členové Údržbářů dopadeni při instalování odposlechů do sídla
Demokratické strany v Komplexu Watergate. Díky vyšetřování kauzy Watergate získali
vyšetřovatelé mnoho důkazů, které kromě jiného také popisovaly Nixonovy kroky proti Ellsbergovi
a jeho snahu tento postup zatajit.
Dne 11. května 1973 soudce John Byrne oba obžalované zprostil obvinění a případ uzavřel.
Své rozhodnutí podložil „sérií bizarních událostí, které natolik znemožnily vyšetřování, že jediným
spravedlivým rozhodnutím je v této chvíli zproštění obžaloby“. Den před tímto rozhodnutím se
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poprvé Senát postavil za omezení finanční podpory pro konflikt ve Vietnamu a další bombardování,
což byl začátek konce amerického zapojení ve Vietnamské válce. Senátní slyšení o kauze Watergate
začalo o týden později.116

3.8 McNamarova studie kompletně odtajněna
O úplné zveřejnění studie se paradoxně, navzdory tomu kolikrát v tomto Ellsberga senátoři
zklamali, zasloužil Mike Gravel, senátor za Aljašku. Poté, co Bagdikian Gravelovi studii předal, se
nejdříve pokusil 29. června 1971 studii zveřejnit přímo při jednání Senátu, ale byl zablokován.
Později tohoto večera jako jeho předseda svolal jednání Podvýboru pro veřejné budovy a pozemky,
kde byl v té chvíli jediným přítomným členem. Během jednání pak do záznamu přečetl některé
pasáže z McNamarovy studie a zbylých čtyři tisíce stran studie, které mu Bagdikian předal, do
záznamu vložil. Odtud byla ještě v noci studie rozeslána novinářům po celé zemi, a to ještě před
tím, než Nejvyšší soud zveřejňování studie oficiálně povolil.117 Vedle McNamarovy studie vnesl
Gravel v dubnu 1972 prostřednictvím Mike Dubersteina do záznamu také NSSM-I, kterou mu
Ellsberg předal.118
Po čtyřiceti letech od prvního zveřejnění McNamarovy studie v The New York Times byla
McNamarova studie 13. června 2011 kompletně odtajněna a umístěna do knihoven. Později byla
také digitalizována a je nyní ke stažení ve formátu PDF na stránkách Národního archivu Spojených
států amerických.119 Původně bylo oznámeno, že studie bude zveřejněna bez jedenácti slov, která
zůstanou cenzurovaná. Vzhledem k tomu, že studie byla, ač značně upravená, zveřejněna
prostřednictvím House Armed Services Committee již v roce 1972 i s oněmi jedenácti
necenzurovanými slovy, bylo nakonec rozhodnuto, že se studie zveřejnění v úplně kompletní a
originální verzi. Záhadou, o které se dodnes vedou debaty je, co bylo obsahem oněch jedenácti slov,
která měla zůstat utajena.120
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4. Reflexe aféry Pentagon Papers v československém tisku
Při analýze reflexe aféry Pentagon Papers v československém tisku je potřeba brát v potaz
dvě klíčové skutečnosti. Zaprvé je nutné popsat situaci v československém tisku v době normalizace,
kdy byl tisk aktivně používán k odvedení pozornosti veřejnosti od Pražské jara a invaze vojsk
Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Zároveň je potřeba si uvědomit vliv vztahu amerického prezidenta
Richarda Nixon se Sovětským svazem, který byl v porovnání se vztahy jeho předchůdců mnohem
vřelejší.

4.1 Mediální prostředí v Československu za normalizační éry ve
světle vztahu prezidenta Nixona se Sovětským svazem
Komunistický režim, podobně jako další totalitní režimy, vždy média využíval k hlásání své
propagandy a k ovlivňování veřejného mínění. Částečně a dočasně se média z područí propagandy
dostala v rámci Pražského jara, které mediální scénu mírně otevřelo. Všechny naděje, ale zarazila
již zmiňovaná invaze, po které redakce opustily reformně smýšlející jedinci a započala éra stabilizace
zpět k bývalým poměrům. Že je ke konsolidaci poměrů potřeba mít zásadní ideový vliv na tisk a další
média prohlašoval již na jaře 1969 tehdejší první tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák. Veškerá média
byla znovu přísně podřízena řízení Komunistické strany.
Mnoho periodik, která byla nejaktivnější během Pražského jara nebo neschvalovala
srpnovou invazi, režim zrušil. Vznik nových, prorežimových naopak podpořil. Výsostné postavení
v rámci československého tisku díky normalizaci znovu získalo Rudé právo. I tento deník ovšem
prošel personální čistkou, kdy mimo jiné post šéfredaktora musel opustit poměrně umírněný Jiří
Sekera. Stejně jako před Pražským jarem Rudé právo směřovalo pozornost československého tisku.
„Určovalo hlavní agendu, základní postoje k hodnocení událostí a jejich interpretaci.“ I proto bylo
právě Rudé právo v květnu 1969 vybráno k otisknutí prohlášení „Slovo do vlastních řad“, které
média osočilo z „aktivizace antisocialistických sil“ a „vyvolávání protisovětských vášní“. Vymýtit tyto
trendy měla pomoci právě nově normalizovaná média, která byla „kádrově očištěna“.121
V tomto světle se aféra Pentagon Papers jeví jako ideální téma pro agendu
československého tisku na začátku 70. let. Skandál amerických prezidentů navíc spojený s válkou,
ve které podle všeho průběžně vítězí strana podporována Sovětským svazem se jeví jako správná
cesta k potlačení protisovětských a případně i těch prozápadních vášní. Ošemetné bylo ovšem
klíčové poselství, které aféra Pentagon Papers přinášelo. Vedle odhalení „prohnilosti“ americké
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vlády a politiky, je totiž aféra především vítězstvím svobody tisku, odmítnutím cenzury a deklarací
nedotknutelnosti této svobody. To rozhodně nejsou ideje, které by totalitní režim chtěl sdělovat
svým občanům. Média tak musela pod dohledem Komunistické strany být velmi opatrná, jak budou
o aféře informovat, aby si československý občan odnesl pouze pohoršení Amerikou, a ne již ujištění,
že tisk je ve Spojených státech svobodný.
Dalším faktorem, který informování o aféře Pentagon Papers významně ovlivnil byl sám
prezident Nixon. Ze strany československého tisku byl totiž Nixon jen velmi málo kritizován, na
rozdíl od předchozích a následujících prezidentů, a to díky své snaze vyjednávat se Sovětským
svazem. Tento úkaz, se ale projevil až při medializaci kauzy Watergate, kdy Nixon tehdy přímo jednal
s prvním tajemníkem KSSS Leonidem Brežněvem, kdy například podepsali společně dvě
odzbrojovací smlouvy.122 Vzhledem k prolínání obou afér se, ale tento přístup československého
tisku projevil i v pozdní fázi aféry Pentagon Papers.
Aféra Pentagon Papers tedy sice představovala značnou propagandistickou a ideologickou
zbraň, ale tehdejší novináři nutně museli brát v potaz situaci na mezinárodní politické scéně, a
zároveň výstupy konstruovat tak, aby neohrožovaly domácí politický systém. V jejich práci jim
mnohdy velmi pomohlo, že aféra byla natolik závažná, že ve chvíli, kdy referovali čistě o obsahu
McNamarovy studie, takřka nemuseli realitu „přikrášlovat“.

4.2 Reflexe aféry Pentagon Papers v Rudém právu
K analýze reflexe aféry Pentagon Papers v československém tisku jsem zvolil deník Rudé
právo, a to kvůli postavení tohoto periodika popsanému výše. Pro tuto analýzu jsou relevantní
zejména tři zásadní momenty aféry, a to samotné propuknutí aféry otištěním studie v novinách,
rozhodnutí Nejvyššího soudu USA a výsledek soudního jednání Daniela Ellsberga.
V době, kdy celé Spojené státy již mluvily o titulní straně The New York Times, neměly
českoslovenští čtenáři ještě o celé aféře ani ponětí. Den po vypuknutí aféry, 14. června 1971, Rudé
právo ve své zahraniční rubrice pouze bohatě informovalo o vývoji ve Vietnamské válce, přičemž
zcela očividně a důrazně stranilo Severnímu Vietnamu. Můžeme se tak zde například setkat
s článkem s titulkem „Vietnamizace v bažině“, ve které se autor obsáhle rozepisuje o americké
invazi do Laosu a Kambodži. Názor autora na válku ve Vietnamu lze vyvodit například ze spojení:
„krach laoského dobrodružství agresorů“. Je paradoxní, že například Daniel Ellsberg by s označením
Spojených států jakožto agresora naprosto souhlasil, jelikož tak USA označil i sám. Samozřejmě, by
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ale jako antisovět jistě nesouhlasil s celkovým kontextem, v jakém Rudé právo Vietnamskou válku
popisuje. K nalezení jsou na této straně také například vyjádření státníků Severního Vietnamu nebo
zprávy o bombardování.123
První zmínka o aféře Pentagon Papers se v Rudém právu objevila ve středu 16. března, a to
hned na titulní straně (viz Příloha č. 3). Článek s názvem: „Jak to bylo s vojenskými akcemi proti VDR“
si z aféry bere přesně to, co potřebuje. Nejen, že jsou zde Spojené státy znovu označovány,
tentokrát na základě studie, jako agresor a provokatér, ale zároveň je zde vyzdvihnuto, že deník The
New York Times je obžalován z „prozrazení státního tajemství“, což zároveň působí odstrašujícím
dojmem. Článek je věnován incidentu v Tonkinském zálivu a zdůrazňuje sabotážní akce, které
Spojené státy provedly bezprostředně před ním.
Autor se zde dopouští mnoha nesrovnalostí. Například uvádí, že McNamarova studie je
složena z třech tisíců stránek, i když ve skutečnosti čítá sedm tisíc stránek. Dále tým pro vytvoření
studie označuje jako čtyřicetičlenný, kdežto tým se skládal pouze ze třiceti šesti členů. Tyto mylné
formulace jsou pravděpodobně způsobeny nedostatkem informací, jelikož nemají žádný význam
v rámci propagandy. Co už propagandistický podtext má je popis studie. Autor zde totiž uvádí, že
studie osvětluje důvody amerického zapojení ve Vietnamu. To je sice částečně pravda, je to ale
velmi obecně a zkráceně řečeno, jelikož McNamarova studie toho nabízí mnohem víc.
Obecně příspěvek není nikterak rozsáhlý a na titulní stráně je umístěn až úplně dole.
Následně pokračuje na straně sedm v zahraniční rubrice, kde se ale nachází pouze dva krátké
sloupečky ve spodní části. V nich je kladen důraz na znepokojení amerických politiků celou aférou.
Autor zde chce pravděpodobně své čtenáře přesvědčit o rozvrácenosti americké politické scény a o
nefunkčnosti politického systému. K tomuto účel zde například pro aféru používá označení „bomba
v kongresu“.124
Totožný prostor je aféře věnován i následující den, tedy ve čtvrtek 17. června. Na článku
jsou vidět dvě podstatné změny. Za prvé, že autor má již mnohem větší přehled o kontextu celé
aféry a za druhé, že autor je tentokrát Miloš Krejčí, zpravodaj Rudého práva ve Washingtonu, a tak
dokáže o tématu psát obsáhleji, a nikoliv pouze přetlumočit a upravit informace obsažené v článcích
The New York Times. Článek s názvem: „Pět amerických presidentů odpovídá za hrůzy indočínského
válčiště“ je už mnohem více útočnější a více zaměřený proti americké vládě a prezidentům. Mezi
prezidenty, které McNamarova studie poškodila je řazen i Nixon, navzdory tomu, že o něm
nepojednávala, a že přímo v článku je uvedeno, že studie končí v roce 1968. Rudému právu se tak
podařilo něco, co skrze aféru Pentagon Papers nedokázal ani sám Ellsberg. Zdiskreditovat Nixona. I
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zde jsou patrné důsledky špatné informovanosti autora, kdy například uvádí, že Neil Sheehan a jeho
tým pracovali na studii šest týdnů, kdežto ve skutečnosti šlo o tři měsíce. Pokračování článku
v zahraniční rubrice je už věnován slušný prostor a je plné kritických vyjádření politiků a novinářů
na konto amerických prezidentů a vlád. Autor článků si tak nemusí skutečnost nijak přikrašlovat
nebo upravovat, stačí vybrat užitečné výroky a správně je poskládat dohromady. Článek také
informuje o reakcích na aféru z ostatních států, konkrétně z Rakouska, Švédska, Francie a Ruska. 125
V pořadí třetí článek na titulní straně, ve stejném formátu jako v předchozích dnech, vyšel
v pátečním vydání 18. června, a to s titulkem „Velké americké lži na denním světle“. V tomto výstupu
Rudé právo místo komentování situace pouze reflektuje názory rozhořčených amerických politiků
a ostatních světových médií. Autor zde informuje o soudním zákazu, který na The New York Times
padl, ale pouze neutrálně. Přirozeně ho otevřeně nepodporuje, ale ani ho přímo neodsuzuje. 126
V sobotním vydání Rudého práva v článku: „Oč teď v USA především jde“ na titulní straně
deník kompletně mění strategii informování o kauze a obsah publikovaných informací. Jako hlavní
zločin americké vlády totiž označuje právě soudní zákazy uvalené na americké deníky publikující
studii. Kroky americké vlády jsou zde dokonce označovány jako fašistické. Podle washingtonského
zpravodaje si důležitost tohoto tématu poprvé v USA uvědomila Komunistická strana USA. Na
podporu tohoto tvrzení je například uvedeno: „Senzací svého druhu je, že americký buržoazní list jej
(studii) uveřejnil a potvrdil a dokázal, že to, co komunisté říkali od samého počátku americké agrese
nebyla komunistická propaganda zaměřená na oklamání lidu v socialistických státech, ale čistá
pravda, a že to byla americká propaganda a američtí představitelé, kteří klamali, a že klamán byl
americký lid.“ Propaganda se zde tedy očividně vedle kritiky Spojených států snaží získat kredit pro
svůj vlastní režim. V pokračování článku v zahraniční rubrice je potom použito například pojmu
„blesková cenzura“. Obsáhle je zde zpochybňována svoboda tisku v USA, kterou autor obecně
považuje za naprosto nezbytnou. Následuje obvyklý přehled výňatků ze zahraničního tisku,
tentokrát například z Maďarska nebo Velké Británie. Na rozsahu informování o kauze je patrné, jaký
zájem o její vývoj Rudé právo mělo a jaké informace medializuje. Pozornosti například zcela unikl
The Washington Post, kterého se soud zastal a zákaz vydat odmítl, což znamenalo vítězství svobody
tisku, i když pouze na krátkou dobu. Rudé právo se soustředilo pouze na opakovanou kritiku, která
není nikterak konstruktivní a pouze opakuje stejné odsuzující výroky na konto vlád a prezidentů
Spojených států.127 V dolní části se pak nachází první díl seriálu: „Co potvrzují tajné americké
dokumenty o přípravě americké agrese v Indočíně“ s titulkem „Na soudní lavici – imperialismus.“
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Vůbec poprvé je zde obsáhleji popsán obsah McNamarovy studie namísto pouhé kritiky, konkrétně
eskalace zapojení amerických jednotek ve Vietnamu v Kennedyho éře. Články tohoto seriálu jsou
nutno říct psány poměrně věrohodně. Je pravdou, že takovýto diskreditující materiál nepotřeboval
přikrášlit.128
Po následující dva dny aféra Pentagon Papers mizí z titulní strany Rudého práva. V dalším
vydání z pondělí 21. června lze najít pouze druhý díl seriálu na straně tři, tentokrát o krocích
prezidenta Johnsona směřujících k vyslání pozemních jednotek do Vietnamu. 129 Těm se věnuje i
článek v úterním vydání, tentokrát zaměřený na lži prezidenta Johnsona o nerozšiřování války
navzdory tomu, že na tiskových konferencích tvrdil opak.130
Ve středu 23. června se aféra vrací na titulní stranu, ale tentokrát pouze v podobě souhrnu
zahraničních článků o ní.131 V zahraniční rubrice je následně velmi rozsáhlý článek s názvem: „Strach
z přízraku policejního státu“, který zpochybňuje motivy amerických deníků k publikování
McNamarovy studie. Washingtonský zpravodaj v aféře Pentagon Papers spatřuje rozkol americké
politické scény, kdy The New York Times a The Washington Post (o kterém je zde poprvé zmínka)
zveřejněním studie podpořily liberální křídlo v boji proti krajní pravici. Tento rozkol pak vztahuje i
na samotnou společnost, ve které dochází k rozsáhlým demonstracím proti válce. Je zde kladen
důraz dělnickou třídu ve Spojených státech, kdy například dokaři hrozí v rámci protestu stávkou.132
Celá aféra tak zde byla použita jako důkaz třídního boje ve Spojených státech.
V článku na titulní straně vydání z 24. června je už velmi dobře patrné obezřetné sledování
celé kauzy. Washingtonský zpravodaj zde totiž používá informace o zvažování nukleárního útoku
prezidentem Johnsonem, který byl v době účinného zákazu pro The New York Times a The
Washington Post otištěn v The Boston Globe. Vzhledem k pokročilosti celé kauzy, kdy jsou již více
než týden čtenářům ukazovány „hříchy amerických prezidentů“ neváhá autor sáhnout po
expresivních výrazech jako: „čadivé nestvůrnosti americké války“.133Tento článek je také poslední,
který se o aféře objevuje na titulní straně Rudého práva. Zbývající články se nachází pouze uvnitř
novin, avšak je jim i tak věnován rozsáhlý prostor.
Jako zdroj používá autor The Boston Globe i v následujícím vydání, kdy ale pouze opakuje
již dříve řečená tvrzení o eskalaci Vietnamské války.134 V článku na téže straně se washingtonský
zpravodaj poprvé zmiňuje o Ellsbergovi, a to ve spojitosti s rozhovorem, který poskytl při skrývání
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se před FBI. Ellsberga zde autor označuje jako „statečného muže“ a z rozhovoru velmi účelně vybírá
pasáže, kde Ellsberg ostře kritizuje americké zapojení ve Vietnamské válce, a to bez náležitého
kontextu.135 Ellsberg je zde vyobrazen jako, dá se říci, černé svědomí americké vlády. Použití
Ellsberga pro komunistickou propagandu v Československu je vzhledem k jeho postoji
k Sovětskému svazu a k převratu v únoru 1948 a invazi v srpnu 1968 poměrně paradoxní. Ale
vzhledem k tomu, že československý čtenář o Ellsbergových protikomunistických postojích neví
zhola nic, byla jeho osoba a veřejná vyjádření pohodlně využitelná. Třetí článek na této stránce pak
popisuje reakci bývalého prezidenta Johnsona na celou aféru, na základě jeho rozhovoru pro
časopis Newsweek.136 Sobotní výstup o aféře Pentagon Papers umístěný pouze na sedmé straně
Rudého práva si pro změnu jako zdroj vybral The Los Angeles Times a referuje o zapojení CIA na
zavraždění Diema při převratu v Jižním Vietnamu.137
Největší prostor vůbec je aféře v Rudém právu věnován v pondělním vydání 28. června.
Aféra zde zabírá kompletně celou pátou stránku. Dolní část je velmi podrobně a opětovně věnována
incidentu v Tonkinském zálivu. Prostřední část pak jde výrazně za hranice pouhé kritiky americké
agrese ve Vietnamu.138 V článku s titulkem „Jaké záruky má Evropa?“ totiž autor varuje před
„americkým imperialismem“, který by mohl zasáhnout Evropu stejně jako zasáhl Vietnam. Jako
největší hrozbu je zde považováno tvrzení, že „žádný fašistický diktátor…nemá takovou
nebezpečnou pravomoc jako americký prezident.“139 Horní část stránky pak zabírá obrovský titulek
„Obžaloba“, pravděpodobně namířená proti americké vládě a prezidentům. Na stránce jsou také
použity velmi emotivní obrázky, například vietnamské ženy, která má ke spánku přiložený americký
samopal nebo vietnamského muže držícího v rukou bezvládné dítě. Redakce Rudého práva v tomto
místě přechází z kritiky Spojených států ke snaze vyvolat emoce a strach čtenářů. Na sedmé straně
vydání Rudého práva z 30. června je pak k nalezení pouze fotografie Ellsberga při jeho vzdání se
policii.
Navzdory medializaci soudních zákazů pro americké deníky je až bizarně málo prostoru
věnováno rozhodnutí Nejvyššího soudu o možnosti zveřejňovat McNamarovu studii, a to i přes to,
že se jedná o možná nejpodstatnější moment celé kauzy. Článek s názvem „Tajné dokumenty
mohou být zveřejněny“, který vyšel na sedmé straně vydání Rudého práva 1. července obsahuje
pouhé dvě věty, které jen suše konstatují fakta. 140 Ve světle toho, jak emotivně Rudé právo
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referovalo o soudních zákazech, je chabé informování o vítězství svobody slova ve Spojených států
logický postup.
Poslední dva články o aféře v Rudém právu už jsou spíše shrnující. Výstup ve vydání z 2.
července je souborem vyjádření zahraničních zpravodajů a dopisovatelů Rudého práva, kteří
referují o tom, jaká část McNamarovy studie nejvíce šokovala místní veřejnost ve státě, kam jsou
přiděleni.141
Posledním článkem, který kdy v Rudém právu o aféře Pentagon Papers vyšel je poslední díl
již zmiňovaného seriálu, který tentokrát pojednává o porušování Ženevské dohody Spojenými
státy.142
Aféra Pentagon Papers se udržela na stránkách Rudého práva dlouhé tři týdny, což vypovídá
o tom, jakou váhu redakce, a potažmo strana, aféře přikládala. Velmi dobře je vidět, jak Rudé právo
o případ ztratilo zájem ve chvíli, kdy se hlavním tématem kauzy stalo vítězství svobody tisku ve
Spojených státech, o kterém prakticky nebylo psáno. Nulová pozornost pak byla věnována dohře
celé aféry v podobě Ellsbergova procesu, a to z důvodu probíhajících sovětsko-amerických jednání,
o kterých bylo referováno již v předchozí kapitole.
Téma bylo shledáno tak důležitým, že na medializaci v novinách Rudé právo navázalo
knihou o 150 stranách, která po vzoru The New York Times obsahuje podrobné analýzy některých
dokumentů z McNamarovy studie. Na rozdíl od publikace The New York Times, kterou mimo jiné
připravil Neil Sheehan je tato kniha s názvem Tajné dokumenty Pentagonu: Fakta nelze zamlčet,
silně propagandistická. I když v rámci novinových článků byla McNamarova studie popisována
vesměs autenticky, zde je již její obsah zcela převyprávěn pro potřeby režimu. Setkat se tak zde
můžeme například s kapitolami s názvem „Stříleli jsme i nemluvňata“ nebo „Pozor fašismus!“.143
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5. Reflexe aféry Pentagon Papers ve světovém filmu
V následující části bude podrobně analyzován film The Post (česky Akta Pentagon: Skrytá
válka) z roku 2017 (viz Příloha č. 4). Důvodů, proč byl k rozboru vybrán právě tento film, je hned
několik. Předně se jedná o dosud nejnovější filmové ztvárnění aféry Pentagon Papers. Zároveň je
zde na celou aféru nahlíženo z jiného úhlu než v případě předchozích snímků. Důraz je zde totiž
kladen na roli deníku The Washington Post v rámci celé aféry, nikoliv na deník The New York Times,
který McNamarovu studii zveřejnil jako první. To dovolilo tvůrcům vyobrazit i jiná důležitá témata
tehdejší doby, jako například téma žen ve vedení obchodních společností, čehož byla Katherine
Grahamová průkopnicí nebo aféry Watergate, která velmi úzce souvisí nejen s aférou Pentagon
Papers, ale také s redakcí The Washington Post. A nakonec, film vznikl pod taktovkou Stevena
Spielberga, což po zkušenostech s jeho předchozí tvorbou slouží jako záruka kvalitního zpracování
a dle jeho slov byl film reakcí na současnou politickou situaci ve Spojených státech.
Dramaturgická analýza, stejně jako rozbor charakteristiky postav bude vycházet z definic a
postupů uvedených v knize Prof. MgA. Davida Jana Novotného Budování příběhu, aneb, Demiurgie
versus dramaturgie.144

5.1 Reflexe aféry Pentagon Papers ve filmu The Post z roku 2017
Jak již bylo řečeno, režie filmu se ujal Steven Spielberg. Scénář je pak výsledkem spolupráce
Liz Hannahové a Joshe Singera. Kamery se chopil Janusz Kamiński a hudbu k filmu složil John
Williams. Celý film vznikl pod křídly studia 20th Century Fox.145

5.1.1 Dramaturgická analýza
V rámci dramaturgické analýzy uvádí Novotný na prvním místě ideu, tedy základní
myšlenku nebo nápad. 146 Vzhledem k tomu, že film vychází ze skutečné historické události,
nemusíme pátrat po tom, jak scénáristé na nápady pro svůj scénář přišli, ale spíše se ptát, proč si
vlastně aféru Pentagon Papers vybrali ke ztvárnění a proč ji uchopili právě z tohoto úhlu pohledu.
Pro Liz Hannahovou znamenal scénář filmu The Post, který vytvořila za pomoci
JosheSingera, její první velký projekt. Spojkou k celé aféře byla pro Hannahovou Katherine
Grahamová, se kterou se do značné míry ztotožnila, jelikož i ona měla problém prosadit se
v mediálním světě, který je z velké části osazen muži, i když v případě Grahamové šlo o tisk a televizi
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a v případě Hannahové o Hollywood. „I had been in those rooms where I’m the only woman, and
men turn their back on me pretend I’m not there,” identifikuje se Hannahová s Grahamovou. A právě
proto si Hannahová pro svůj scénář zvolila rozhodnutí zveřejnit McNamarovu studii jakožto
okamžik, kdy Grahamová vešla do dějin.147
Za pozornost také stojí pohnutky, které k práci na filmu přivedly režiséra Stevena
Spielberga. Ten totiž jako hlavní důvod, proč se film rozhodl točit, a proč bylo tehdy nutné natočit
ho hned, 148 označil tehdejšího amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vládu. Dokonce si
kvůli tomu odběhl od později velmi úspěšného filmu Ready Player One. „The level of urgency to
make the movie was because of the current climate of this administration, bombarding the press
and labelling the truth as fake if it suited them,“ říká Spieleberg o urgentnosti film natočit. Film navíc
označil za ideální prequel k filmu All the President’s Men, který vyložil příběh odhalení aféry
Watergate Bobem Woodwardem a Carlem Bernsteinem z The Washington Post.149 Kde tedy
Hannahová chtěla ukázat silnou ženu ve vedení, chtěl Spielberg ukázat republikánského prezidenta
ve válce s tiskem.
Jako další kategorii Novotný uvádí téma, tedy doslova „o čem film je“.150 Ústředním
tématem celé aféry je rozhodně svoboda tisku. V případě snímku The Post, je ale svoboda tisku
pouze vedlejším tématem, které prostupuje celým filmem. Dalšími vedlejšími tématy jsou pak
například již zmiňované postavení žen ve vedení velkých korporací nebo samotná Vietnamská válka.
Hlavním tématem je zde otázka, zda McNamarovu studii publikovat či nikoliv. Zda noviny,
konkrétně tedy The Washington Post, splní pověstnou roli hlídacího psa demokracie, a to i pod
hrozbou závažných následků jak pro samotný deník, tak pro jeho vedení, zastoupené Grahamovou
a Bradleem.
Co se týče časové uspořádání tematických složek filmu, tedy syžetu151, je příběh vyprávěn
chronologicky, tak jak se daná historická události odvíjela. Jediné, co mi osobně na filmu chybělo,
byly některé titulky označující datum. Film totiž zobrazuje období pěti let a na mnohých místech ať
už kvůli napětí nebo zjednodušení jsou historické události dosti nahuštěné za sebou. Například hned
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na začátku se první scéna odehrává v roce 1966, kdy se tehdejší ministr obrany McNamara ptá
Daniela Ellsberga na názor na Vietnamskou válku při jejich cestě z Vietnamu do Washingtonu, D.C.
a hned vzápětí lže novinářům na letišti. Na začátku je sice titulek, který hlásá, že se nacházíme ve
Vietnamu v roce 1966, ale hned na to následuje skok na začátek října 1969, kdy Ellsberg začal
McNamarovu studii kopírovat, kde ale titulky chybí a dále skok do června roku 1971, těsně před
vypuknutím aféry, kde již opět jsou. Divák pak sám netuší, kdy Ellsberg studii kopíroval. A přitom
mezi kopírováním studie a zveřejněním v tisku se stalo ještě mnoho pro aféru podstatných událostí.
Absence titulku budí dojem, že Ellsberg studii okopíroval ihned po McNamarově projevu na letišti,
ale ve skutečnosti se tak stalo o tři roky později. Titulky s datem by napomohly pochopení
Ellsbergova přerodu ve whistleblowera a zdůvodnily lépe jeho činy v aféře. Ale i přesto, že toto
časové uspořádání může na některých místech vést k mírně nesprávnému pochopení celé aféry,
pomáhá udržet diváka v napětí, a velmi zdařile tak plní svůj účel ve filmu.
Za námět pro scénář filmu lze označit zejména paměti Ellsberga, Bradleeho a Grahamové.
Podíváme-li se totiž do jejích knih, které v této práci byly všechny použity a srovnáme jejích
vyprávění se scénami filmu, je to jako by scénář jen převypravoval jejich příběhy. Sama Hannahová
uvádí, že si před tvorbou scénáře načetla všechny prameny, které o aféře Pentagon Papers lze
získat. Vzhledem k tomu, že film sleduje téměř v každé chvíli (až na pár výjimek, kdy sleduje
Bagdikiana, Ellsberga nebo na moment Sheehana) buď Bradleeho nebo Grahamovou, jeví se jejich
paměti jako ideální zdroj pro ztvárnění jejich příběhu.
Zápletku Novotný popisuje jako křížení sil, jako motiv, který porušuje dosavadní
rovnováhu.152 Toto porušení lze jednoznačně nalézt v historicky prvním soudním zákazu publikace
pro tisk v USA. Nebýt totiž toho, bylo by hlavní téma o nesmyslné, jelikož publikace by nebyla
problém, o to víc, že The Washington Post nebyl první, kdo McNamarovu studii zveřejnil. Až soudní
zákaz, který zapověděl její zveřejňování dodává hlavnímu tématu smysl.

5.1.1.1 Analýza děje
Novotný ve své knize používá pro popsání příběhu klasicistní odvozeninu Aristotelova
členění děje, která děj rozděluje na expozici, kolizi, krizi, peripetii a katastrofu.153
Expozice je úvodní částí dramatického díla a prostřednictvím ní se seznámíme s hlavními
postavami a dramatickými silami, který příběh ovlivňují.154 Expozice hlavních postav filmu, tedy
Grahamové a Bradleeho a hlavní postavy aféry Ellsberga bude popsána v následující kapitole. Ve
filmu je použita tzv. lineární expozice, tedy se všemi postavami, místy a situacemi se seznamujeme
152
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postupně. V prvních třech částech nahlédneme do situace ve Vietnamu, nepřímo je i exponován
Ellsberg. Následuje nezpochybnitelný důkaz o lhaní americké vlády svým občanům, o čemž se divák
dozví prostřednictvím scény v letadle a následně na letišti. A nakonec v prostorách kanceláře
RANDu poprvé spatříme McNamarovu studii a prostřednictvím čtení několika vybraných pasáží
získáme i nástin jejího obsahu. Jak již bylo řečeno následuje skok o dva roky dopředu a na scénu
přichází Meryl Streepová jako Katharine Grahamová. Divákovi je zde při jednání mezi Grahamovou,
vedením The Washington Post Company a bankéři představen další dramatický prvek, a sice fakt,
že společnost vstupuje na burzu. Největší důraz je správně kladen na doložku, která umožňuje
v případě katastrofy spojené s The Washington Post zrušit emisi akcií. Tato doložka bude ve
vrcholné části filmu jednou z hlavních dramatických sil. Při scéně, kdy spolu Bradlee, kterého hraje
Tom Hanks a Grahamová diskutují při snídani, se divák dozví, že reportér The New York Times Neil
Sheehan už dlouho nic nenapsal, že „tedy něco chystá“. Otázky v divákovi vyvolají i následující
scény, kdy stážista z The New York Times z hotelového pokoje od Neila Sheehana (v jeho jediné
scéně a hraného Justinem Swainem) přebírá složku s označením Project X, kterou běží odnést do
redakce. Malou indicii dostane divák ve scéně, kde Robert McNamara v soukromí říká Grahamové
po večeři v jejím domě, že o něm v The New York Times dalšího dne vyjde článek a „není to nic
lichotivého“. Grahamová tuto informaci ihned volá Bradleemu, který se poté vrací do redakce. O
tom, že Bradlee i Grahamová už v té době ve skutečnosti věděli, co má být obsahem článku a o tom,
kdo jim o něm řekl, bylo již psáno výše a bude tomu věnována pozornost v kapitole poukazující na
faktické nepřesnosti.
Následuje kolize, v rámci které dochází k prvnímu zauzlení děje.155 Ve filmu tato část začíná
scénou, kdy se členové redakce The Washington Post dostanou brzy ráno k výtisku The New York
Times s McNamarovou studií na titulní stránce a pokračuje, když James Greenfield obdrží telegram
s žádostí o upuštění od další publikace pod hrozbou žaloby. Zprávu o tom následně odnáší do
restaurace Abrahamovi Rosenthalovi, který zrovna večeří se svou ženou a Grahamovou. Celá kolize
je navíc doprovázena skutečnými nahrávkami rozhovorů prezidenta Nixona z Bilého domu, ve
kterých je nejdříve informován o zveřejnění studie a následně apeluje na žalobu proti The New York
Times.
Teoreticky by se nyní příběh nacházel na mrtvém bodě, jelikož The New York Times mají
zakázáno publikovat a The Washington Post McNamarovu studii nemají. Pak, ale přichází peripetie,
která umožní, aby nastala krize. Peripetie, jak říká Novotný, se podobá kolizi, ale má rychlejší
spád.156 V našem příběhu začíná chvílí, kdy Ben Bagdikian najde současné Ellsbergovo pracoviště a
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nechá mu vzkaz. Brzy na to mu asistent přináší lístek s telefonním číslem a označením Mr. Boston
s tím, aby zavolal z bezpečného telefonu. Z telefonního automatu se Bagdikian s Ellsbergem spojí a
smluví předání McNamarovy studie. Bezprostředně na to navazuje scéna, ve které Bagdikian přijíždí
do motelu, kde na něj v pokoji čeká Ellsberg se stohy dokumentů po celé místnosti.
Prvotním stínem krize je pak Bagdikianův telefonát Bradleemu s oznámením, že má
McNamarovu studii, načež Bradlee ihned začne s přípravami a odjíždí ke Grahamové, aby to oznámil
i jí. V tuto chvíli je už nad slunce jasné, v čem bude krize spočívat, jelikož reakce Grahamové je silná
obava z možného zrušení emise akcií, když The Washington Post studii vydá. Děj následně plyne
dál, studie je Bagdikianem přivezena do Bradleeho bytu, kde již čeká redakční tým a pustí se do
práce. Ve scénách v Bradleeho bytě pak děj kulminuje k nevyhnutelné krizi. Bradlee v jednom pokoji
vede tým novinářů a ve druhém se urputně hádá s právníky The Washington Post a Beebem. Celá
krize vrcholí telefonátem mezi vedením The Washington Post, zejména mezi Grahamovou,
Bradleem a Beebem. Celý telefonát končí již citovanými slovy Grahamové: „Go ahead, go ahead, go
ahead. Let´s do it. Let´s publish.“. Děj, ale čeká ještě jeden zvrat.
Další peripetie totiž začíná krátce po tomto telefonátu, a to scénou, ve které spolu v redakci
mluví Bagdikian a firemní právník Clark. Bagdikian při hádce potvrdí, že jeho zdroj je stejný jako
zdroj The New York Times. A jelikož soud zakazuje publikaci McNamarovy studie i všem zdrojům,
hrozí za porušení toho zákazu The Washington Post závažný postih. Následuje scéna, ve které se
účastníci předchozího telefonátu schází u Grahamové doma a dochází k anagnorisi, kterou Novotný
popisuje jako situaci „kdy se jednající postava, jíž nebyly určité okolnosti známy, tyto skutečnosti
dozví“.157 Ani navzdory tomuto, ale Grahamová svůj názor nemění a dává pokyn k publikaci, načež
následuje sekvence scén z tisku nového vydání s McNamarovou studii na titulní straně a jeho
rozvozem po Washingtonu D. C. (v pozadí novinového stánku lze vidět Bílý dům). Vše následně
nabírá rychlý spád a spěje ke konci, k soudnímu řízení před Nejvyšším soudem, ke katastrofě.
Katastrofa ve filmu nepřichází v průběhu soudního řízení před Nejvyšším soudem, a to
z jednoduchého důvodu, Nejvyšší soud nerozhoduje hned při jednání. Konečnou a nevyhnutelnou
srážku, jak katastrofu popisuje Novotný 158, předestírá sestřih scén ze soudní síně, ve které padají
argumenty obou stran sporu. Zakončením celého filmu je scéna, ze zaplněné redakce The
Washington Post. Všichni naráz ztichnou, když Meg Greenfieldová zvedne telefon, a vyslechne
rozsudek. Stihne, ale pouze oznámit výsledek šest ku třem, protože vítězství The Washington Post
a The New York Times před ní do redakce vykřičí editor Gene Paterson, který výsledek vyčte z faxu.
Divák může být spokojen, zlé vládní síly neumlčely svobodné noviny. V redakci propuká nespoutaná
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radost a tečkou za celým filmem je následně scéna, kdy Grahamová a Bradlee v tiskárně přihlíží, jak
tiskař osazuje titulní stranu, která informuje o vítězství svobody tisku (viz Příloha č. 5).

5.1.1.2 Filmové ztvárnění klíčových postav
Jak již bylo řečeno výše, v této kapitole bude analyzováno vyobrazení Benjamina Bradleeho,
Katharine Grahamové a Daniela Ellsberga ve filmu The Post. Způsob, jakým jsou postavy ve filmu
popisovány, tedy jejich expozice, může být dvojí. Nepřímá expozice probíhá většinou
prostřednictvím dialogu, a to tak, že o exponované postavě někdo něco říká. Přímo se postavy
exponují samy, a to tím co říkají, jak vypadají a podobně.159
Nejdříve se zaměříme na to, jak filmoví tvůrci vykreslili hlavní hrdinku Katharine
Grahamovou, kterou jak už bylo řečeno, ztvárnila Meryl Streepová (viz Příloha č. 6). Přímo
exponována je již ve své první scéně, kdy se leknutím probudí ze spánku a na zem spadne štos
papírů, se kterými usnula na klíně. Okamžitě nám dojde, že tato žena je nejen velmi pracovitá, ale
pravděpodobně i velmi přepracovaná, jelikož působí velmi unaveně. V další scéně, kdy s Beebem
nacvičuje vyjednávání s investory pak působí poměrně nejistě a nervózně. Submisivně působí i při
snídani s Bradleem, kdy ji Bradlee rázně utne, aby se mu nepletla do jeho práce. Při jednání
s bankéři z nervozity zapomene nacvičenou řeč, a místo ní ji musí odříkat Beebe. Ukazuje, ale
například, že je velmi inteligentní, protože výpočet, který její poradce pracně počítá na papíře, ona
z hlavy vypočítá mnohem rychleji. Následně je Grahamová nepřímo exponována, když o ní muži
z vedení The Washington Post Company mluví po jednání s bankéři. „Kay pořádá skvělé večírky,
noviny ale předal její otec jejímu muži. Jediný důvod, proč to řídí je, že Phil zemřel,“160 říká o ní její
poradce a fiktivní postava Arthur Parsons. Dále také napadá její rozhodnutí o najmutí Bradleeho
jako šéfredaktora. Jak se později ukáže, toto není oprávněný popis jejích vůdčích schopností. To, se
ale divák dozví až později. Poprvé je Grahamová oceněna skupinkou žen, které se u ní sejdou na
večeři se svými manželi. Jedna z návštěvnic ji vysekne poklonu za to, že stíhá i rodinný a společenský
život, i když je celý den v práci. Prostřednictvím rozhovorů s McNamarou a Bradleem o studii a
možnostech jejího zveřejnění je Grahamová vykreslená jako velmi lidská, jelikož se zdráhá poškodit
McNamaru jakožto svého přítele, ale nakonec u ní nad tímto převáží povinnosti vůči firmě a vůči
čtenářům. Pravé jádro charakteru Grahamové se ukáže v rámci krize, kdy se navzdory odporu
vedení společnosti rozhodne sama za sebe jako silný vůdce a dobrý novinář a dá zelenou zveřejnění
studie. Ve zbytku filmu je jasně vidět, že Grahamové toto rozhodnutí nabilo sebevědomí a stává se
tím, čím v historii byla, silnou ženou ve vedení velké firmy. Ztvárnění Grahamové je ve filmu nutno
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říct, mimořádně povedené. Film ukazuje Grahamovou takovou, jaká ve skutečnosti byla, statečně
bojující a úspěšnou v tvrdém světě mužů.
Druhým hlavním hrdinou tohoto filmu je Benjamin Bradlee v podání Toma Hankse (viz
Příloha č. 7) a také u něj musím konstatovat, že jeho obraz je velmi věrohodný. Nejlépe je nepřímo
exponován v rozhovoru mezi vedením The Washington Post Company, kdy Parsons kritizuje vedení
Grahamové mimo jiné i tím, že najala „toho piráta“ a míní tím Bradleeho. Jako zuřivý novinář se
v celém filmu také prezentuje, když téměř po celou dobu nekompromisně trvá na publikaci
McNamarovy studie. Zároveň se profiluje jako velmi tvrdý šéf, který si se svými podřízenými nebere
servítky a chce po nich jen ty nejlepší výkony. Je na něm vidět touha být nejlepší, dostat The
Washington Post na špičku a jít za to klidně i do vězení. Na jediný moment ve filmu zaváhá, a to
když zjistí, že publikací poruší soudní zákaz. Když tuto informaci sděluje Grahamové, očividně se
v něm ozve svědomí a přesvědčuje se, že Grahamová rozumí, do čeho jí tlačí. Po této scéně, je z něj
ale znovu to dravé novinářské eso s pověstí rebela.
Slabou stránkou expozice postav je ztvárnění Daniela Ellsberga. Ve filmu je dvakrát nepřímo
exponován. Poprvé hned v prvním dialogu mezi vojáky ve Vietnamu, kde se pouze dozvídáme jeho
jméno a důvod proč je s nimi. Podruhé ho pak Bagdikian popisuje Bradleemu, když ho označuje jako
možný zdroj pro získání McNamarovy studie. Bagdikian o něm říká, že má na Vietnam velmi
vyhraněné názory, což je pravda. A také, že je pacifista. To už rozhodně pravda není. Z kapitoly
věnované Ellsbergovi víme, že byl zapálený antisovět a „Cold Warrior“. Byl také silně proti válce ve
Vietnamu, o čemž kromě jeho slov vypovídaly i jeho aktivity v rámci demonstrací proti této válce.
Rozhodně, ale nebyl proti válce jako takové. Naopak jak již bylo řečeno výše, zastával názor, že
některé konflikty jinak než vojenským způsobem řešit nelze. Vadila mu pouze ve válka ve Vietnamu,
jelikož pro americkou účast v ní absentoval důvod. Také Ellsbergova přímá expozice se jeví
nepřesná. Ellsberg ve filmu vypadá apatický a odevzdaný, a to při všech jeho scénách. Matthew
Rhys, který zde Ellsberga hraje (viz Příloha č. 8), popisuje v letadle vietnamskou situaci, jako by na
vše již rezignoval. Pravdou, ale je, že o skutečné situaci ve Vietnamu se Ellsberg, každého, koho
mohl, snažil přesvědčovat kdykoliv to šlo, a to poměrně vehementně. Zároveň vystupuje klidně i
v době po vypuknutí aféry, kdežto podle svých slov i slov Neila Sheehana byl v té době značně
psychicky vypjatý a na jeho chování to bylo znatelné. Ellsbergovo ztvárnění se tak zcela minulo
s jeho pravou zapálenou povahou, která celou aféru Pentagon Papers rozpoutala.

5.1.1.3 Posouzení shody filmového ztvárnění s realitou
Byť je film The Post velmi kvalitním a autentickým ztvárněním kauzy Pentagon Papers, je
zde několik nesrovnalostí s realitou, na které je třeba upozornit. Za prvé, Ellsberg studii vynášel po
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dvou dílech, což i sám potvrzuje později v rozhovoru s Bagdikianem, ale z trezoru v RANDu si bere
hned čtyři a při scéně z kopírování čte o každém ze čtyř prezidentů, o kterých studie píše. Ve filmu
Grahamové o chystaném článku v The New York Times řekne sám McNamara, ale neřekne jí detaily.
Ve skutečnosti, se ale Grahamová od viceprezidenta The New York Times Jamese Restona na svatbě
jeho syna dozví přesně, co má další den vyjít na povrch a na to konto Bradlee stráví celý den
neúspěšným sháněním studie. Do redakce The Washington Post přinese později nepoužitelnou část
McNamarovy studie mladá žena v krabici od bot, ale ve skutečnosti ji editorovi Philipovi Geyelinovi
poskytl jeho známý z Bostonu, který měl k této části přístup. Větší zásluhy ve filmu dostal Bagdikian,
kterému se zde podaří Ellsberga najít a nechat mu vzkaz. Ellsberg, ale Bagdikiana vyhledal sám od
sebe, protože mu sám chtěl studii předat po soudním zákazu pro The New York Times. Navíc
Bagdikian při rozhovoru s Bradleem tvrdí, že v RANDu kopii McNamarovy studie určitě mají. To, ale
Bagdikian nemohl vědět. Jednak, jak už bylo řečeno dříve, neměla taková studie oficiálně v RANDu
být, a navíc byla v archivu RANDu falešně označena, aby nikdo nevěděl, že tam je a o tom věděla
pouze hrstka lidí. Když Bagdikian přijíždí do motelu, čeká už tam na něj Ellsberg i s kopií
McNamarovy studie. Pravdou, ale je, že Bagdikian dostal od Ellsberga pokyny, kde studii
vyzvednout, a to on ji do motelu přivezl. Tam na něj již čekal nejen Ellsberg, ale i Ellsbergova žena a
všichni se následně celou noc snažili studii správně seřadit. Poslední nesrovnalostí je pak scéna, kdy
se Grahamová ve svém domě dozvídá, že publikace studie je porušením soudního zákazu. Reálně
za ní totiž přijel pouze Beebe a v poklidu jí tuto informaci sdělil. Oproti tomu ve filmu se zde sjíždí
značná část vedení společnosti včetně Bradleeho a o zveřejnění se vede horlivá debata. Tyto drobné
nesrovnalosti, které mají z velké části sloužit k větší dramatičnosti děje, ale nikterak nenabourávají
celkový obraz aféry a nezkreslují zásadně historii.

5.1.2 Analýza filmových kritik a ohlasů diváků
Klíčové ukazatele, které hovoří o kvalitě filmu, jsou dle mého názoru tři. Je to v první řadě
hodnocení diváků, následně hodnocení filmových kritiků, a nakonec případná ocenění. Na tomto
místě bude analyzováno hodnocení diváků a kritiků ze Spojených států odkud film pochází a
vzhledem k místě vzniku této práce i z České republiky.
Film bohužel neobdržel žádného Oscara ani Zlatý glóbus, ale za to byl na mnoho těchto cen
nominován. Vedle nominace na Oscara za nejlepší film byla na Oscara za nejlepší ženskou roli
nominována i Meryl Streepová. Nominaci na Zlatý glóbus si vysloužil Spielberg za režii, Hannahová
a Singer za scénář, Hanks za mužskou roli, Streepová za ženskou roli, Williams za hudbu a i samotný
film. Celkem, v rámci všech ocenění film vyhrál celých 20 cen a celkem na 113 byl nominován.
Zvítězil například v rámci National Board of Review jako nejlepší film a zároveň zde Hanks se
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Streepovou zvítězili v kategorii nejlepší herec/herečka. Zajímavé je také ocenění od Washington DC
Area Film Critics Association za nejlepší vyobrazení Washingtonu, D.C. ve filmu.161
K analýze diváckého ohlasu je v dnešní době nejlepší použít některou z filmových databází
na internetu, kde mohou diváci, jak hodnotit filmy, tak je i komentovat. V Česku nejprůkaznější
hodnocení největšího vzorku diváku nabízí Československá filmová databáze. Film zde ohodnotilo
6 662 lidí a 399 z nich přidalo k filmu i komentář. Celkové hodnocení filmu se zde vyšplhalo na
71 %, čímž se film jen těsně dostal do nejvyšší ze tří kategorií.162 Diváci v komentářích oceňují
zejména práci s kamerou a herecké výkony v hlavních rolích. Častou výtkou je předvídatelnost
závěru filmu a nedostatek napětí.163 V tomto ohledu je potřeba si uvědomit, zda film hodnotí aféry
znalý nebo neznalý divák. Vzhledem k tomu, že se jedná o historickou událost, je jisté, že určité
procento diváku bude předem vědět, jak film dopadne. I tak, ale diváci mnohdy namítají, že bylo
jasné, že noviny soud vyhrají. S tím osobně nesouhlasím. Troufám si říct, že jestli byl možný soudní
zákaz, byla možná i prohra u soudu.
Pro hodnocení diváků ze Spojených států jsem zvolil webovou stránku www.imbd.cz, která
je jednou z nejpoužívanějších stránek pro hodnocení filmů v USA. Film zde obdržel téměř shodné
hodnocení jako v Česku, a to 7,2 hvězdičky z 10 možných. Film ohodnotilo 139 001 lidí a 499 přidalo
vlastní recenzi. Američtí diváci pro změnu oceňují aktuálnost tématu a shodují se tak se Spielbergem
na tom, že v duchu politiky prezidenta Trumpa byl tento film ve společnosti potřeba. S českými
diváky se shodují na nedostatku napětí a předvídatelnosti děje. Některé komentáře dokonce film
odsuzují jako prostě nudný. Přesto, pozitivní reakce značně převažují.164
Pro analýzu hodnocení kritiků jsem vybral dvě recenze z USA a dvě z České republiky, vždy
jednu pozitivně a druhou negativně laděnou, aby bylo poukázáno na slabé i silné stránky filmu.

5.1.2.1 Česká filmová kritika
Jako první se podíváme na recenzi filmové kritičky Mirky Spáčilové na portálu
www.idnes.cz, která vyznívá velmi negativně. Spáčilová v první řadě kritizuje zvolené téma pro film.
Podobně jako někteří diváci film označuje za předvídatelný. Argumenty proti tomuto tvrzení jsem
uvedl již výše u hodnocení diváckého ohlasu. Spáčilová zde jako tipy pro oživení děje uvádí
kopírování studie, detektivní hledání zdroje nebo konkurenční špionáž mezi deníky. Všechny tyto
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návrhy osobně hodnotím jako výtvor člověka neznalého celé aféry. Ukázka Ellsberga, jak noc za nocí
po několik měsíců vynáší části studie, hodiny je kopíruje a další hodiny z nich stříhá označení přísně
tajné podle mého nenabízí o nic víc napětí. Pátrání FBI po zdroji sice již napětí nabízí, ale v době,
kdy na Ellsbergovy dveře FBI zaklepala, nebyl již Ellsberg zdaleka hlavní tváří aféry, ale žezlo předal
americkému tisku. A nakonec, nedokážu si představit žádnou možnost konkurenční špionáže,
jelikož opatření, která redakce The New York Times podnikla, aby přípravu zveřejnění studie utajila,
byla velmi precizní. Jak již víme, Sheehanův tým studii tajně analyzoval v hotelovém pokoji a v den,
kdy se vydání připravoval v redakci, byla budova takřka hermeticky uzavřená. Chápu ale, že
zavádějící může být část filmu, kdy Bradlee posílá stážistu do budovy redakce The New York Times,
aby zjistil, co Sheehan chystá. To, je ale čistě fiktivní část, jelikož by se zaprvé stážista nedostal do
budovy ani v převlečení za kurýra a za druhé, v té době Bradlee už dobře věděl, co se chystá a snažil
se studii místo špionáže sehnat. Negativně Spáčilová hodnotí zejména také výkon Meryl Streepové
a označuji ji jako příliš ušlechtilou. Na tomto místě je potřeba si uvědomit, z jaké rodiny pocházela,
v jakých kruzích se pohybovala, v čele čeho stála a jaká doba tehdy byla. Ve světle toho mi jistá
ušlechtilost nepřijde nemístná. Nutno podotknout, že i navzdory tomu, že se jedná o film a má tudíž
divák bavit, je jeho další funkcí také předat poselství, ve své době ve Spojených státech navíc
poselství, které si americká i zahraniční společnost potřebovala připomenout. Tuto úroveň, ale
Spáčilová přehlíží. Navzdory tomuto velmi útočnému hodnocení Spáčilová filmu udělila
překvapivých 60 %.165
Druhou analyzovanou kritikou je recenze uznávaného vysokoškolského pedagoga a
filmového kritika Michala Šobra. Hned na začátku recenze, se příhodně objevuje problém absence
časových titulků u Ellsbergova kopírování McNamarovy studie. Šobr zde doslova říká: „Píše se rok
1971 a pacifista Ellsberg už dál nechce nést svůj podíl na téhle kolosální lži a kopíruje téměř padesát
svazků několikatisícové tajné zprávy, známé jako Pentagon Papers, která zachycuje pravdu o
vietnamském konfliktu.“ Šobr nejen že nechává Ellsberga kopírovat studii o dva roky dříve, ale také
ho označuje jako pacifistu, což již bylo v rámci popisu Ellsbergovy postavy vyvráceno jakožto mylné
tvrzení. Ve filmu, ale spatřuje to, co jím jeho tvůrci chtěli sdělit. Do jisté míry se sice shoduje se
Spáčilovou, že film „nezvedne diváka ze sedačky“, ale jako účel filmu spatřuje společenskou osvětu
o důležitosti svobodných médií a jejich funkci ve společnosti. Na rozdíl od Spáčilové chválí výkon
Streepové a její ztvárnění ženy obklopené při své práci muži. Na konci recenze pak film hodnotí jako
„poctivě uchopené téma“.166
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5.1.2.2 Americká filmová kritika
Pro kritiku ze Spojených států jsem zvolil hodnocení Manohly Dargisové, filmové kritičky
The New York Times. Tento deník je sice v tomto případě zaujatý, jelikož se ho film sekundárně také
týká, ale na druhou stranu by takovéto hodnocení „zevnitř“ mohlo poskytnout unikátní vhled. Je
zajímavé sledovat, že i v recenzi o filmu, kde se The Washington Post snaží konkurovat The New
York Times číší z pera Dargisové rivalita. Potvrzuje se tak, že aféra Pentagon Papers vážně posunula
The Washington Post do elitních sfér mezi velikány jako je právě deník The New York Times. Na
recenzi je vidět, že ji psala Američanka. Chápe totiž, co celá aféra znamenala pro historii Spojených
států ať už jde o postavení žen nebo svobodu tisku. Za velmi povedený pak považuje přerod
Grahamové z nervózní a nejisté ženy, která zdědila korporaci v sebevědomou a silnou vůdkyni.
Narozdíl od českých kritiků Dargisová ve filmu napětí nachází, ale to je opět zapříčiněno její
národností, jelikož celou aféru ve filmu prožívá jako něco svého, amerického. Film považuje za
potřebný hold novinářům v době, kdy na něj vládní síly utočí stejně jako kdysi. 167
Druhou zkoumanou kritikou, je text Briana Tallerica, editora webové stránky
www.rogerebert.com. Filmový kritik Roger Ebert, jehož jméno je ukryté v názvu webové stránky byl
jedním ze špiček filmové kritiky v USA, mimo jiné jako první dostal za filmovou kritiku Pulitzerovu
cenu168 a jeho webové stránce se daří držet se jeho úrovně. Obdobně jako Dargisová, spatřuje
Tallerica ve filmu stín současného problému napadání novinářů ve Spojených státech. Tallericovi,
ale ve filmu chybí dostatečná linka k současnosti. Podle něj by se měl film více napřímo a agresivně
ptát, kde jsou Bradleeové a Grahamové dneška. Paradoxně narozdíl od Dargisové a shodně
s českými kritiky chybí Tallericovi ve filmu napětí, jelikož se domnívá, že výsledek aféry většina
Američanů zná. Dále uvádí, že napětí se scénáristé snaží do filmu uměle vložit skrze otřepané fráze,
které se používají pouze ve filmu, a tak se občas dle jeho slov ocitáme v „hollywoodském vakuu“.
Filmu dává tři hvězdičky z pěti, což je hodnocení úměrné kladům a záporům, které Tallerica ve filmu
nachází.169
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Závěr
V samotné aféře Pentagon Papers se skrývá skutečně mnoho témat, kterých se tato práce
dotýká. Prvním velkým tématem, kterému se práce věnovala hned na počátku, je Studená válka.
V ní lze nalézt prvotní příčinu celé budoucí aféry, jelikož nebýt Studené války, Spojené státy by se
nezapojily do Vietnamské války. Hlavním důvodem, proč Spojené státy považovaly za nepřípustné,
aby v tisíce kilometrů vzdáleném Vietnamu převládl komunismus, byl strach z dominového efektu,
díky kterému, jak se mnozí domnívali, by následně došlo k vítězství komunismu i ve zbytku Asie. To
přirozeně Američané nemohli dopustit, jelikož celá Studená válka se nesla ve znamení rozšiřování
vlivu v ostatních státech světa a stínových bojů mezi Spojenými státy a Sovětským svazem na území
třetích států. Ve snaze zbarvit mapu do modra místo do ruda, se tedy Spojené státy zapojily do
Vietnamské války. Jak později vyplynulo ze zveřejněné McNamarovy studie, byl důvodem, proč
Spojené státy tak dlouho ve Vietnamské válce setrvávaly i navzdory neúspěchům strach
z mezinárodního ponížení v očích celého světa, kvůli de facto prohrané válce se Sovětským svazem.
Z následující kapitoly, věnované průběhu Vietnamské války pak jasně vyplývá, že se vyvíjela
silně v neprospěch Spojených států po celou dobu. Je zde také podrobně popsána postupná
eskalace amerického zapojení ve válce a celá historická událost je zde popsána tak, jak ji popisují
historici a učebnice.
Pozadí celého amerického zapojení ve Vietnamu se následně dozvídáme skrze Ellsbergova
slova, která ale vypovídají i o dalších fenoménech. Kromě jiného pohledu na válku ve Vietnamu,
kterou zde díky Ellsbergovi získáváme, dostáváme také možnost nahlédnout za oponu tehdejší
americké vlády. Zde práce dostává aktuální rozměr, protože Ellsberg nepopisuje nic jiného než
systém fake news a dezinformací, který stejně jako byl problémem tehdy, je problémem i dnes. Ba
co víc, s příchodem internetu, je tento problém ještě markantnější a nebezpečnější a své o tom ví
Američané stejně jako například čeští občané. Vedle toho, ale na Ellsbergově postupné změně
postoje k Vietnamské válce a následném rozhodnutí ukrást a zveřejnit McNamarovu studii můžeme
sledovat zrod whistleblowingu. Že skutečně jde o prvopočátek této kontroverzní činnosti svědčí i
soudní proces s Ellsbergem, ve kterém mimo jiné hrál pro tohoto whistleblowera fakt, že americké
soudy do té doby nic podobného neřešily a neexistovala proti tomu ani úprava v zákoně.
Předáním studie tisku se nám naskýtá další velké téma, se kterým se tato práce vypořádává,
a to je svoboda tisku. Téma, které ve společnosti bude rezonovat nejspíš vždy, ať už v duchu její
ochrany nebo v duchu snahy o ní. V rámci aféry, jak bylo popsáno, svobod tisku zvítězila. Je, ale zde
třeba si položit otázku, zda prohrou této svobody nebyl již soudní zákaz čili sama skutečnost, že u
moci byla vláda, která je toho schopná. Justice v tomto případě tuto svobodu uchránila, ale to ještě
neznamená konečné vítězství. Stačí se například podívat na způsob, jakým jsou jmenování soudci
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Nejvyššího soudu v USA nebo Ústavního soudu ČR. Navrhují je prezidenti. A i když je následně
schvalují jiné orgány, jen prezidenti mají v rukou tuto iniciativu. Jak by se tato aféra řešila ve
Spojených státech v době, kdy v Bílém domě sídlil Donald Trump a Nejvyšší soud postupně plnil
svými sympatizanty? Ani justice není všemocná a bohužel ani zcela nezávislá, i když by být měla.
Jasným poselstvím této práce je, že jakákoliv forma cenzury není přípustná, a to ani v případě, že ji
následně některá část státního aparátu opět zruší. Záruky pro to, totiž nikdo neposkytne.
Analýza reflexe vítězství svobody tisku v nesvobodném deníku nabídla závěry, které každý
znalec médií a historie mohl očekávat. Americké selhání zde bylo velmi obsáhle využito pro
komunistickou propagandu. Paradoxně byl jako nástroj použit i soudní zákaz pro americké deníky,
kdy Rudé právo dává jasně najevo, že Oni svobodný tisk nemají, ale My ano. Když je následně
svoboda tisku ve Spojených státech přeci jen obhájena, ztrácí Rudé právo o tuto stránku aféry
zájem. O osvobození Ellsberga pak v Rudém právu není ani zmínka, a to z prostého důvodu. Ellsberg
v rámci soudního procesu v podstatě porazil prezidenta Nixona, jehož kritice se československý tisk
v oné době vyhýbal pro jeho nadprůměrně dobré vztahy se Sovětským svazem.
Účelem filmového ztvárnění pak bylo zejména tento boj o svobodu tisku divákům
připomenout a ukázat, že tu byly, jsou a vždy budou síly, které jí budou chtít zadusit. Pro osobní
důvody scénáristky je ve filmu kladen značný důraz na postavu Katharine Grahamové a na postavení
žen v tehdejší společnosti, což od svobody tisku na některých místech odvádí pozornost. I toto
téma, ale jistě má v rámci diskuse své místo, zvláště když s postupující dobou nabírá ve společnosti
na důležitosti. Film lze hodnotit jako velmi povedené zpracování po všech jeho stránkách s jedinou
vadou. Tou je napínavost filmu, která je kritizována jak ze strany kritiků, tak ze strany diváků a její
příčinou je zejména přílišná popisnost a přehnaná úcta k tématu ze strany tvůrců. I tak zejména
zásluhou brilantní režie Stevena Spielberga a kvalitních výkonů Toma Hankse a Meryl Streepové
v hlavních rolích je film velmi autentické dílo obsahující tolik napětí, kolik byla aféra schopná
nabídnout.
V červnu tohoto roku uplyne od zveřejnění McNamarovy studie padesát let. Před půl
stoletím šokovala celý svět a výrazně poškodila důvěru amerických občanů ve své vlády a své
prezidenty. Její poselstvím, ale bylo, že média musí zůstat svobodná. Že toto poselství vyvěrá ze
vzpomínek na aféru dodnes, dokazuje mimo jiné i její nedávné filmové ztvárnění, které paralelou
s nyní již bývalým prezidentem ukazuje, že tento boj stále trvá a nikdy neskončí.
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Summary
The Pentagon Papers affair provides many topics that this work touches on. The first big
topic that the work dealing with at the beginning is the Cold War. The root cause of the whole
future affair can be found in it, because without the Cold War, the United States would not have
joined the Vietnam War. The main reason why the United States considered it unacceptable for
communism to prevail in Vietnam thousands of miles away was the fear of the domino effect,
which many believed would result in the victory of communism in the rest of Asia. Naturally, the
Americans could not allow this, because the entire Cold War was marked by the expansion of
influence in other countries of the world and shadow struggles between the United States and the
Soviet Union in the territory of third countries. In an effort to turn the map blue instead of red,
the United States joined the Vietnam War. As McNamara's study later revealed, the reason the
United States persisted in the Vietnam War for so long, despite its failures, feared international
humiliation in the eyes of the world, due to the de facto lost war with the Soviet Union.
From the following chapter, devoted to the course of the Vietnam War, it is clear that it
has been developing strongly to the disadvantage of the United States all along. There is also a
detailed description of the gradual escalation of American involvement in the War, and the whole
historical event is described here as described by historians and textbooks.
We subsequently learn the background of the entire American involvement in Vietnam
through Ellsberg's words, which, however, also tell us about other phenomenas. In addition to
another view of the war in Vietnam, which we are gaining here thanks to Ellsberg, we are also
given the opportunity to look behind the curtain of the then American government. Here the
work takes on an up-to-date dimension, because Ellsberg describes nothing but a system of fake
news and disinformation, which, like in a past, is a problem today. What's more, with the
invention of the Internet, this problem is even more significant and dangerous, and Americans, as
well as Czech citizens, know it well. On Ellsberg's gradual change of attitude to the Vietnam War
and the subsequent decision to steal and publish McNamara's study, we can trace the birth of
whistleblowing. The fact that this is indeed the beginning of whistleblowing is also evidenced by
the trial of Ellsberg, in which, the fact that American courts had not dealt with anything like this
before, and there was no legal regulation, played a role in favor of defendants.
By handing over the study to the press, it shows another big topic that this work deals
with, and that is the freedom of the press. A topic that will probably always resonate in society,
either in the spirit of its protection or in the spirit of fighting for it. In the affair, as described, the
freedom of the press won. It is, however, necessary to ask here whether the court injunction, or
the very fact that the government was capable of doing this wasn´t loss of press freedom by itself.
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Justice has saved this freedom in this case, but that does not mean a final victory. For example,
just look at the way in which judges of the Supreme Court in the USA or the Constitutional Court
of the Czech Republic are appointed. They are proposed by the presidents. And even if they are
subsequently approved by other bodies, only presidents have this initiative in their hands. How
would this affair be dealt with in the United States at a time when Donald Trump was based in the
White House and the Supreme Court was gradually filling in with his supporters? Neither justice is
omnipotent and, unfortunately, not completely independent, although it should be. The clear
message of this work is that any form of censorship is not permissible, even if it is subsequently
abolished by some part of the state apparatus. No one could provide guarantees for this.
The analysis of the reflection on the victory of press freedom in the unfree newspaper
offered the conclusions that every expert in the media and history could expect. The American
failure here was used extensively for communist propaganda. Paradoxically, a court ban for
American dailies was also used as a tool, where the Rudé právo makes it clear that They do not
have a free press, but We do. When freedom of the press in the United States was subsequently
saved, the Rudé právo loses interest in this aspect of the affair. There is no mention of the
liberation of Ellsberg in the Rudé právo, for a simple reason. In the trial, Ellsberg essentially
beated President Nixon, whose criticism was avoided by the Czechoslovak press at the time for his
above-average relations with the Soviet Union.
The purpose of the movie was to remind the audience of this struggle for freedom of the
press and to show that there were, are and always will be forces that will want to smother it. For
the screenwriter's personal reasons, the movie places considerable emphasis on the character of
Katharine Graham and the position of women in society at the time, which diverts attention from
freedom of the press in some places. This topic, however, certainly has its place in the discussion,
especially as it becomes more important in society over time. The movie can be assessed as a very
successful adaptation in all its aspects with a single flaw. It is the suspense of the film, which is
criticized by both critics and audience, and is mainly due to excessive descriptiveness and
exaggerated respect for the topic by the creators. Even so, mainly thanks to the brilliant direction
of Steven Spielberg and the great performances of Tom Hanks and Meryl Streep in the lead roles,
the movie is a very authentic work containing as much tension as the affair was able to offer.
Fifty years will have passed since the publication of McNamar's study in June this year.
Half a century ago, it shocked the world and severely damaged American citizens' trust in their
governments and presidents. Its message, however, was that the media must remain free. That
this message springs from the memories of the affair to this day is proved, among other things, by
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her recent film adaptation, which, in parallel with the former president Trump, shows that this
struggle is still going on and will never end.
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