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Anotace
Problematika šírenia jadrových zbraní na Kórejskom polostrove a otázka legitimity a podpory
nedemokratických vládcov, patria medzi aktuálne politické výzvy. Zárodky kórejských
jadrových snáh siahajú až do 70. rokov 20. storočia, kedy autoritatívny juhokórejský prezident
Pak Čong-hi nariadil spustenie tzv. Projektu 890. Spojené štáty, dlhoročný ochranca a sponzor
Soulu, museli nájsť spôsob, ako sa s touto situáciou popasovať a zvážiť svoje spojenectvo s
Južnou Kóreou. Táto práca je predovšetkým analýzou americkej podpory juhokórejského
autoritatívneho režimu na konci 70. rokov. Jej hlavným cieľom je vyhodnotiť, či bolo možné,
aby Spojené štáty obmedzili svoju finančnú a vojenskú pomoc na sklonku vlády Pak Čonghiho a presadzovali demokratizáciu krajiny. Snaží sa preskúmať faktory, ktoré mali vplyv na
rozhodnutie Spojených štátov. Následne verifikuje teóriu Owena a Poznanskeho o existencii
dvoch podmienok, potrebných na to, aby boli USA ochotné prestať podporovať proamerický
autoritatívny režim a umožnili konanie demokratických volieb. Táto práca nadväzuje na ich
výklad a dopĺňa ho o ďalšie faktory, relevantné pre tento prípad. Argumentuje, že jedným z
významných aspektov pri rozhodovaní mohli byť práve juhokórejské jadrové snahy a s nimi
spätá nespoľahlivosť Paka ako amerického spojenca.

Annotation
The issue of nuclear proliferation on the Korean Peninsula and the question of legitimacy and
support of the nondemocratic leaders are some of the current political challenges. The roots of
the Korean nuclear pursuit reach all the way back to the 1970s when the authoritarian South
Korean president Park Chung-hee ordered the launch of the so-called Project 890. The United
States, Soul’s protector and sponsor of many years, had to find a way of how to deal with that
situation and to consider their alliance with South Korea. This thesis is mostly an analysis of
the American support of the South Korean authoritarian regime at the end of the 1970s. The
main aim is to evaluate whether it was possible for the US to reduce its economic and military
assistance at the end of Park’s rule and to promote the democratization of the country. It tries
to explore the factors, which influenced the US decision. Subsequently, it verifies Owen and
Poznansky’s theory on the existence of two conditions needed for the US to be willing to stop
supporting the pro-American authoritarian regime and to allow the democratic elections to take
place. This work builds on their theory and adds some other aspects, relevant to this case. It
argues that the Korean nuclear pursuit could have been one of the significant factors for the
American decision, demonstrating Park’s unreliability as the US ally.
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Úvod
Otázka šírenia a výroby jadrových zbraní na Kórejskom polostrove, ako aj problém legitimity
a podpory nedemokratických vládcov, patria medzi aktuálne politické výzvy. Dnešná situácia
je však výraznou zmenou oproti dobe, ktorej sa venuje táto práca. Na konci 70. rokov sa totiž
nesnažila jadrové zbrane získať KĽDR, ale paradoxne, jej južný sused. V súčasnosti
demokratická Južná Kórea je tiež predmetným autoritatívnym režimom v názve tejto práce.
Problematike juhokórejského jadrového programu som sa venovala už v svojej ročníkovej
práci, v ktorej som analyzovala prístup americkej vlády k riešeniu tejto bezpečnostnej otázky,
skúmaním odtajnených telegramov administratívy Geralda Forda. V snahe naviazať na svoj
predošlý výskum som tému jadrových snáh Južnej Kórey zasadila do všeobecnejšieho
a teoretickejšieho rámca so širším časovým vymedzením.
Cieľom tejto práce je analyzovať, či a do akej miery mohli Spojené štáty obmedziť finančnú
a vojenskú podporu Južnej Kórey už na konci 70. rokov a vyvíjať nátlak na zvrhnutie
autoritatívneho režimu. Z dostupných informácií je jasné, že sa tak stalo až o necelú dekádu
neskôr. Bolo však možné túto podporu obmedziť už na prelome 70. a 80. rokov a zároveň klásť
dôraz na demokratizáciu krajiny? Aké boli faktory, ktoré ovplyvňovali americké rozhodnutie?
Je možné, že nukleárne snahy Južnej Kórey boli jedným z faktorov, ktoré iniciovali neskorší
zahranično-politický trend ukončovania podpory pre autoritatívne režimy? Zároveň, mohli
Spojené štáty po tejto jadrovej epizóde rozhodnúť o nejakej forme sankcií v podobe
obmedzenia, prípadne úplného stiahnutia podpory pre Soul? Táto práca sa snaží analyzovať,
nakoľko relevantným aspektom v celkovej problematike bol práve jadrový program.
Práca predovšetkým využíva analytickú metódu. Na úvod charakterizuje medzinárodnú
situáciu v 70. rokoch 20. storočia a poskytuje teritoriálne vymedzenie problematiky,
predstavila jej jednotlivých aktérov a ich pozíciu v rámci medzinárodného prostredia a načrtla
základy pre budúci konflikt. Pokračuje predstavením teórie Owena a Poznanskeho, týkajúcej
sa faktorov nutných pre ukončenie podpory autoritatívneho režimu, a demonštráciou ich
tvrdení na názornom príklade Filipín. Ďalšia kapitola rozoberá, či boli v kórejskom prípade
prítomné dve nevyhnutné podmienky dané ich teóriou. Po tejto verifikácii sa práca zaoberá
hypotézou autorky, či je dielo Owena a Poznanskeho postačujúce na vysvetlenie udržania
americkej podpory pre kórejský autoritatívny režim. Následne práca analyzuje ďalšie faktory,
ktoré mali vplyv na konečné americké rozhodnutie – miera severokórejského zbrojenia
a predovšetkým existencia juhokórejského jadrového programu. Úvodná podkapitola
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predstavuje históriu tohto projektu a skúma prístup americkej administratívy, ktorý voči nemu
zaujala. Druhá časť sa venuje rozboru motivácie, ktorá viedla Paka k spusteniu programu.
Posledná stať sa vracia ku kľúčovým faktorom uvedeným v predošlých kapitolách a pokúša sa
dosadiť do rovnice všetky premenné, ktoré mali dopad na americké rozhodnutie.
Tento text je rozšírením mojej minuloročnej práce s názvom „Administratíva Geralda Forda:
jej reakcia a prístup k juhokórejskému jadrovému programu“ a nadviazaním na môj skorší
výskum juhokórejskej jadrovej problematiky. Pôvodné dielo primárne vychádzalo z nedávno
odtajnených telegramov, depeší a iných dôverných dokumentov, ktoré boli publikované na
stránke National Security Archive na jar 2017. Séria dvoch článkov bola editovaná Williamom
Burrom, analytikom zameriavajúcim sa na jadrové zbrane a studenú vojnu. Kľúčové správy
obsahujú komunikáciu medzi americkým veľvyslancom v Soule, Richardom Sneiderom,
s ministerstvom zahraničných vecí.
Základná charakteristika situácie a pomerov v Južnej Kórei v priebehu 70. rokov čerpá z
českého prekladu publikácie Dějiny Koreje od kolektívu autorov. Podrobnejšie informácie
o charaktere Pakovho režimu a hlavne o jeho snahách získať jadrové zbrane pochádzajú zo
zbierky Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea, menovite z kapitol „The
Security, Political, and Human Rights Conundrum, 1974–1979“ od Yong-Jick Kima1, „The
Search for Deterrence: Park’s Nuclear Option“ od Sung Gul Honga2, „Reﬂections on a Reverse
Image: South Korea under Park Chung Hee and the Philippines under Ferdinand Marcos“ od
Paula D.Hutchcrofta3 a „Conclusion: The Post-Park Era“ od Byung-Kook Kima4.
Kľúčovou pre túto prácu je teória Johna M. Owena IV a Michaela Poznanskeho z University
of Virginia o faktoroch ovplyvňujúcich americké rozhodnutie prestať podporovať
proamerického (resp. antikomunistického) autoritatívneho vládcu. Ich výskum, publikovaný v

1

Yong-Jick Kim, „The Security, Political, and Human Rights Conundrum, 1974–1979“, in Park Chung Hee Era:
The Transformation of South Korea, ed. Byung-Kook Kim a Ezra F. Vogel (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 2011), 462–465.
2
Sung Gul Hong, „The Search for Deterrence: Park’s Nuclear Option“, in Park Chung Hee Era: The
Transformation of South Korea, ed. Byung-Kook Kim a Ezra F. Vogel (Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 2011), 503–508.
3
Paul D.Hutchcroft, „Reﬂections on a Reverse Image: South Korea under Park Chung Hee and the Philippines
under Ferdinand Marcos“, in Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea, ed. Byung-Kook Kim a
Ezra F. Vogel (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011), 542–572.
4
Byung-Kook Kim, „Conclusion: The Post-Park Era“, in Park Chung Hee Era: The Transformation of South Korea,
ed. Byung-Kook Kim a Ezra F. Vogel (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2011), 629–650.
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článku „When does America drop dictators?“5, je priblížený v jednej z kapitol, ďalej
verifikovaný na príklade Južnej Kórey a nakoniec rozšírený hypotézami autorky.
Zvyšok práce sa opiera hlavne o práce juhokórejských autorov, ktorí majú podrobnejšie
znalosti miestnych reálií než západní pozorovatelia. Poznatky o miere americkej podpory pre
Pakov režim pochádzajú z dobových komentárov – „South Korea and the United States: The
Alliance Survives“ od Sungjoo Hana6 a „U.S. Troop Withdrawal from South Korea: Past
Shortcomings and Future Prospects“ od Larryho A. Nikscha 7. Autori približujú náladu
v americkej spoločnosti na prelome desaťročí, súvisiacu práve s prítomnosťou USA na
Kórejskom polostrove. Taktiež prezentujú informácie o miere severokórejského zbrojenia
a jeho vplyve na Carterovo rozhodnutie. Jinwung Kim sa v svojom článku „Recent AntiAmericanism in South Korea: The Causes“8 zaoberá nárastom antiamerikanizmu
v juhokórejskej spoločnosti. Posledným významným zdrojom, a súčasne podrobným
náhľadom do jadrovej problematiky, je analýza „The Evolution of US Extended Deterrence
and South Korea’s Nuclear Ambitions“ od Se Young Janga 9.

Upresnenie terminológie
Jedným z ústredných slovných spojení v tejto práci je „exogénna kríza“. V pôvodnom texte od
Owena a Poznanskeho označuje krízu vyvolanú exogénne vo vzťahu k vládnej moci, t.j.
predmetná kríza nebola vyvolaná exekutívou, ale vplyvmi mimo nej. Keďže táto práca
analyzuje ich teóriu, preberá aj nimi používanú terminológiu.
Pre nedostatok domácich zdrojov nie je možné zachovanie úplnej konzistencie pri uvádzaní
juhokórejských mien. Ak k nim neexistuje slovenský alebo český fonetický ekvivalent, sú
ponechané v anglickom prepise. Zároveň práca využíva tradičný kórejský zápis mien, v ktorom
je priezvisko na prvom mieste.
Pokiaľ v texte nie je stanovené inak, výrazy „Kórea“ a „kórejský“ sa viažu k Južnej Kórei.

5

John M. Owen IV a Michael Poznansky, „When does America drop dictators?“, European Journal of
International Relations 20, č. 4 (2014): 1072–1099.
6
Sungjoo Han, „South Korea and the United States: The Alliance Survives“, Asian Survey 20, č. 11 (november
1980): 1075–1086.
7
Larry A. Niksch, „U.S. Troop Withdrawal from South Korea: Past Shortcomings and Future Prospects“, Asian
Survey 21, č. 3 (marec 1981): 325–341.
8
Jinwung Kim, „Recent Anti-Americanism in South Korea: The Causes“, Asian Survey 29, č. 8 (august 1989):
749–763.
9
Se Young Jang, „The Evolution of US Extended Deterrence and South Korea’s Nuclear Ambitions“, Journal of
Strategic Studies 39, č. 4 (2016): 502–520.
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1. Medzinárodná situácia v 70. rokoch a americko-juhokórejské
vzťahy10
Kľúčovou postavou juhokórejskej politiky v 60. a 70. rokoch bol Pak Čong-Hi. Z niekdajšieho
generála sa stal prezident, ktorého autoritatívna vláda trvala až do jeho tragickej smrti v
roku 1979. Za ten čas si krajina prešla premenou od vojenského totalitarizmu až po tzv.
„kórejskú demokraciu“, dosahujúc vrchol reformami Jusin a zavedením stanného práva v roku
1972.11 Pakov režim sprevádzalo obmedzovanie ľudských práv, represie a väznenie
oponentov, čím sa stal tŕňom v oku mnohým ľudskoprávnym aktivistom a politikom.
Pre Spojené štáty boli 70. roky pomerne turbulentným obdobím v oblasti domácej aj
zahraničnej politiky. Rozhodnutia Washingtonu boli ovplyvnené kľúčovými udalosťami alebo
trendmi tejto dekády – od prevalenia kauzy Watergate a odstúpenia prezidenta Nixona, cez
výsledok vietnamskej vojny, po rokovania o obmedzení strategických zbraní (SALT).
Už od roku 1948 boli Spojené štáty najvýznamnejším ekonomickým a vojenským partnerom
Južnej Kórey, bojujúcim na jej strane v kórejskej vojne. Účasť v boji si vyžiadala takmer
37 000 obetí v amerických radoch.12 Len do tohto konfliktu Američania investovali vyše 18
miliárd dolárov, nasledované ďalšími 11 miliardami v ekonomickej a vojenskej pomoci
v priebehu nadchádzajúcich dvadsiatich rokov.13 Bezpečnostný pakt medzi Spojenými štátmi
a Južnou Kóreou spočíval najmä v zastrašovaní. Po konci kórejskej vojny bol americký
záväzok obraňovať Kórejskú republiku pred akýmkoľvek ďalším útokom spečatený Zmluvou
o vzájomnej obrane (Mutual Defense Treaty).14 Okrem prítomnosti svojej armády, vzdušných
síl a námorníctva, Američania umocnili toto spojenectvo umiestnením taktických jadrových
zbraní na území Južnej Kórey. Ich počet sa od roku 1958 zvyšoval (a to predovšetkým za
Kennedyho), dosahujúc vrchol počas Johnsonovej administratívy. 15 Prítomnosť Washingtonu

10

Táto stať čiastočne vychádza z Kapitoly 1: „Medzinárodná situácia v 70. rokoch“ v mojej ročníkovej práci
(Administratíva Geralda Forda: jej reakcia a prístup k juhokórejskému jadrovému programu, 2018).
11
Carter J. Eckert et al., Dějiny Koreje (Praha: NLN, 2001), 260.
12
John W. Chambers, The Oxford Companion to American Military History (Oxford: Oxford University Press,
1999), 849.
13
Sungjoo Han, „South Korea and the United States: The Alliance Survives“, Asian Survey 20, č. 11 (november
1980): 1075–1076.
14
Se Young Jang, „The Evolution of US Extended Deterrence and South Korea’s Nuclear Ambitions“, Journal of
Strategic Studies 39, č. 4 (2016): 504–505.
15
Jang, „The Evolution of US Extended Deterrence and South Korea’s Nuclear Ambitions“, 506.
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a jeho predstaviteľov bola v Soule pomerne viditeľná. Pred americkým vplyvom nebolo úniku
a s Kóreou bolo i navzdory jej polohe jednané ako s bezprostredným susedom USA. 16
Závislosť krajiny na USA po ekonomickej a vojenskej stránke si musel uvedomovať aj
samotný Pak. Bezpečnostná aliancia oboch štátov ale nebola natoľko vzájomná, ako
nasvedčoval jej názov. Zastúpenie krajín bolo značne asymetrické, v prospech Ameriky ako
protektora svojho klientskeho štátu. Tento nepomer bol umocnený faktom, že Spojené štáty
boli takmer výlučným dodávateľom zbraní určených pre Južnú Kóreu. (V období od 1950 do
1974 to predstavovalo až 99,7% všetkých dovezených zbraní.) 17
Postupom času začali USA prehodnocovať svoj vzťah s Južnou Kóreou. Administratíva
Geralda Forda sa zaoberala otázkou porušovania ľudských práv, čo bolo sprevádzané
výsluchmi v americkom Kongrese a podrobným vyšetrovaním. Krátko po jeho nástupe do
úradu sa do Washingtonu dostali správy o ďalšom probléme – existencii jadrového programu
a juhokórejských snahách o nukleárne zbrane. I keď si Pak uvedomoval mieru previazanosti
Kórey so Spojenými štátmi, paradoxne, táto závislosť iba zvyšovala jeho neistotu.
Nepresvedčený o americkom bezpečnostnom záväzku sa od začiatku 70. rokov začal usilovať
o vlastný jadrový program. Američanom bolo zrejmé, že ďalšie šírenie nukleárnych zbraní
znižuje ich vlastný vplyv – ako medzi spojencami, tak u nepriateľov. Fordova administratíva
sa pokúsila tieto snahy vyriešiť diplomatickou cestou, vidiac v Pakovi hrozbu aj pre
medzinárodné prostredie,.
V októbri 1979 bol Pak zavraždený svojím blízkym priateľom a šéfom KCIA, Kim JaeGyuom. Jeho smrť na istý čas vyvolala krízu a boj o moc v krajine, sprevádzaný vojenským
pučom. Po dlhoročnej kritike Pakovho režimu v oblasti ľudských práv mali Spojené štáty
príležitosť tlačiť na demokratizáciu Južnej Kórey a zvolenie demokratickejšieho vládcu.
Napriek tomu sa tak nestalo a USA eventuálne podporili proamerického, no autoritatívneho
Čon Tu-hwana. Jeho režim bol iba logickou nadväznosťou na svojho predchodcu, Paka.
S príchodom 80. rokov Spojené štáty postupne ukončovali spoluprácu s nedemokratickými
režimami a podporili nástup nových, demokratickejších vlád. Berúc do úvahy túto informáciu,
sa naskytá otázka, do akej miery mohol práve kórejský jadrový program ovplyvniť rozhodnutie
USA eventuálne zastaviť vojenskú a finančnú podporu kórejského režimu. Je možné, že

16

Samuel S. Kim, The Two Koreas and the Great Powers (New York: Cambridge University Press, 2006), 225–
242.
17
Jang, „The Evolution of US Extended Deterrence and South Korea’s Nuclear Ambitions“, 507.
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nukleárne snahy Soulu boli jedným z faktorov, ktoré iniciovali tento trend v americkej
zahraničnej politike?

2. Teória Owen-Poznansky
John M. Owen IV a Michael Poznansky skúmajú problematiku amerického vzťahu s
nedemokratickými režimami v svojom článku „When does America drop dictators?“.
Zameriavajú sa najmä na ukončenie podpory pre týchto vlád a svoje zistenia pretavujú do
komplexnej teórie, na ktorej je okrem iného možné verifikovať aj situáciu v Južnej Kórei na
prelome 70. a 80. rokov.
Owen a Poznansky vychádzajú z americkej tendencie v niektorých prípadoch ticho tolerovať
(alebo otvorene podporovať) autoritárske alebo nedemokratické režimy. Berúc do úvahy
predpoklad, že liberálne demokracie sa zvyknú navzájom preferovať a sú si ideálnejšími
zahraničnopolitickými partnermi, rozhodnutie financovať nedemokratický režim sa na prvý
pohľad javí ako nelogické. Washington bol často na strane autoritatívnych vládcov, ignorujúc
ich prehrešky voči obyvateľstvu a nedodržiavanie ľudských práv. Okrem ekonomických
väzieb, bezpečnostných záruk a dodávok zbraní tiež sabotoval slobodné voľby a neuznával
demokraticky zvolených lídrov.18 Táto tendencia americkej zahraničnej politiky je už istú dobu
predmetom odbornej diskusie. Napriek existencii viacerých pohľadov sa najviac vyníma
realistický prúd, ktorý naznačuje, že Amerika preferuje demokraciu iba vtedy, keď to vyhovuje
jej záujmom. Inak povedané, je ochotná podporiť aj nedemokratický režim, sledujúc tým
vlastné záujmy. 19 Je nutné podotknúť, že tieto vlády boli ak nie vyslovene proamerickými, tak
minimálne antikomunistickými.
Spolupráca s týmito režimami predovšetkým vyžaduje pretrvávajúci súhlas amerického
prezidenta. Ten sa môže, no nemusí zachovať podľa svojej politickej orientácie. Carter, ako
člen Demokratickej strany, kládol dôraz na ľudské práva, ale napriek správam o ich porušovaní
nechal autoritatívne režimy pri moci. Republikán Reagan si neželal, aby otázka ľudských práv
stála v ceste boju proti komunizmu, avšak počas jeho pôsobenia sa viaceré krajiny zbavili
autoritatívnych vládcov a vydali sa na cestu demokratizácie. 20 Rozhodnutia prezidenta sú
podmienené aj názormi Kongresu a vplyvných politických a vojenských predstaviteľov.
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Americkú hegemóniu treba chápať nie ako formálnu vládu nad daným štátom, ale
presadzovanie svojho vplyvu skrz ekonomické, vojenské a spoločenské väzby. Takáto forma
dominancie bráni klientskemu štátu prikloniť sa k americkým bezpečnostným rivalom
a udržiava ekonomický systém, z ktorého USA profitujú. 21
Teória uvádza dva predpoklady, ktoré musia nastať, aby sa americký prezident a jeho
administratíva rozhodli odkloniť od autoritárskeho režimu a vyvíjať tlak na demokratickú
alternatívu. Prvým je domáca kríza exogénneho charakteru, ohrozujúca autoritatívny režim (t.j.
kríza, ktorá nie je vyvolaná vládou, ale je prejavom mimovládneho diania). Zväčša ide
o občianske nepokoje, protesty pred plánovanými voľbami alebo pokusy o štátny prevrat. Pre
domáceho vládcu táto núdzová situácia predstavuje voľbu medzi potlačením povstania a
ustúpením požiadavkám ľudu. Americká administratíva teda môže buď vyvíjať tlak na
uskutočnenie slobodných volieb, alebo sa prizerať represiám. 22
Druhou podmienkou je preferencia amerického modelu demokracie a voľného trhu, ku
ktorému v krajine nesmie existovať žiadna prijateľná alternatíva. Iný systém podložený
neamerickou ideológiou (napr. komunizmus alebo islamizmus) by eskaloval nepriateľské
postoje voči americkej hegemónii. Odklonil by kurz krajiny smerom k bezpečnostným rivalom
USA, ohrozujúc tak americké záujmy a bezpečnosť. Uskutočnenie slobodných volieb v čase
existencie prijateľnej alternatívy predstavuje pre Washington značné riziko. 23 V prípade
úspechu konkurenčného modelu tak môže stratiť spojenca v prospech rivala alebo neutrálneho
tábora. Potenciálne straty sú ekonomického a bezpečnostného charakteru, od ohrozenia
investícií až po strategickú nevýhodu. Samotný štát sa pokúsi o sebestačnosť, neangažovanie
sa, prípadne vyhľadá iného hegemóna. V každom prípade sa bude dištancovať od amerického
systému, ekonomiky a ideológie. Akceptovanie amerického systému však prináša pre USA
niekoľko výhod – takíto spojenci zväčša nenamietajú voči umiestneniu vojenských základní na
svojom území či preletom amerického letectva cez ich vzdušný priestor a môžu podporiť
iniciatívy Washingtonu na pôde medzinárodných organizácií. 24
V prípade, že sú obe podmienky splnené v tom istom čase, USA sa môžu dohodnúť na
spolupráci s novými elitami, schvaľujúcimi americký model, a zároveň vyvíjať nátlak na
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demokratizáciu krajiny. 25 Predtým musia dôkladne preskúmať preferencie politických elít
a hnutí a vyhodnotiť svoje možnosti. Berúc do úvahy vzorce správania bývalých prezidentov,
sa dá predpokladať, že je nutné splnenie oboch predpokladov. (I keď komunistický model
slabol od začiatku 80. rokov, Reagan upustil od podpory autoritatívnych spojencov až vtedy,
keď tí čelili kríze.)26
Za odklonenie sa od vládnuceho despotu je považovaný akýkoľvek krok smerom k ukončeniu
autoritatívneho režimu a nastoleniu liberálnej demokracie – vyvíjanie tlaku na usporiadanie
slobodných volieb alebo vojenská intervencia. 27 Ak je konkurenčný model značne rozšírený
medzi politickými elitami a má reálnu šancu na úspech, demokratické voľby môžu dopomôcť
týmto elitám dostať sa k moci. Za týchto okolností bude Washington aj naďalej podporovať
autoritatívny proamerický režim v obave z budúcich strát.

2.1. Prípad Filipín
Autori na ilustrovanie svojej teórie predkladajú prípad Filipín, zobrazujúc paralely medzi
Pakom a filipínskym Marcosom. Obe krajiny mali značné historické a ekonomické prepojenia
so Spojenými štátmi. Po skončení druhej svetovej vojny mali ako Filipíny, tak aj Južná Kórea
prozápadné smerovanie a schvaľovali prítomnosť amerických vojenských základní. 28 Iné
podobnosti sa dajú nájsť na osobnostnej úrovni oboch lídrov. Pak a Marcos sa dostali k moci
v 60. rokoch a časom sa uchýlili k ústavným zmenám, ktoré mali zaistiť ich zotrvanie v úrade,
koncentrácii moci a represiám voči opozícii. Aj napriek tomu však boli kandidátmi, ktorých
potrebovali Američania na dané posty. Boli osobami schopnými skombinovať prudký
antikomunizmus s nacionalistickým vymedzením sa voči Japonsku.29 V čase vyslania
amerických jednotiek do Vietnamu boli Marcos a Pak jednými z najväčších spojencov USA
v Ázii. 30 Oba režimy, spájané s porušovaním ľudských práv, nakoniec v roku 1972 vyhlásili
stanné právo, keďže čelili problémom pri získaní ďalšieho funkčného obdobia.
Počas krízy v roku 1978 časť filipínskych elít preferovala istú formu socializmu, odmietajúc
americký model a nútiac Carterovu administratívu naďalej sponzorovať Marcosov režim.
25
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V tom čase mal komunizmus značnú kredibilitu v juhovýchodnej Ázii, vrátane Filipín.
Washington bol schopný prehliadať poklesky svojich ázijských spojencov práve vďaka ich
antikomunistickému a proamerickému cíteniu. Zlyhania komunistickej alternatívy v 80.
rokoch však umocnili proamerické cítenie elít. S pominutím sovietskej hrozby a chýbajúcou
obdobou k americkému modelu v 1986 Reagan zahájil spoluprácu s demokraticky zvolenou
vládou Corazon Aquinovej. 31 Počas trvania oboch kríz musela americká administratíva
vyhodnotiť mieru príklonu Marcosových oponentov k USA alebo inému hegemónovi. Kým
v roku 1978 sa proti Amerike vymedzovali (America-resistant), v roku 1986 sa k nej prikláňali
(America-acceptant).32 Kontrast medzi Južnou Kóreou a Filipínami je však markantný. Pakov
systém v mnohých ohľadoch pretrval aj po jeho smrti a ovplyvnil nasledujúcich lídrov.
Naopak, Marcosov režim sa zrútil takmer ihneď po jeho páde, bez vytvorenia kontinuity
neskoršími vládami. 33
Na príklade Filipín je možné stručne verifikovať a ilustrovať teóriu Owena a Poznanskeho. Sú
vhodným kandidátom pre podobnosť s juhokórejským režimom a s rovnakým časovým
vymedzením. Poslednou paralelou je existencia dvoch kríz s rovnakým výsledkom, ktoré
v oboch prípadoch prebehli takmer súčasne. Prípad Južnej Kórey podrobne analyzujeme
v ďalšej kapitole.

2.2. Prípad Južnej Kórey
2.2.1. Medzinárodná situácia a podoba opozície
Kým v USA bola väčšina verejnosti za udržanie pozemných jednotiek na Kórejskom
polostrove a samotní kórejskí politickí predstavitelia sa pre zháňanie podpory zaplietli do
lobistického škandálu, iná nálada panovala v kórejskej spoločnosti. Do popredia sa dostávala
nová generácia, ktorá nezažila druhú svetovú a kórejskú vojnu či úlohu americkej armády
v boji proti Japonsku a KĽDR. S ňou začalo v spoločnosti narastať antiamerické cítenie. Mladí
síce nepovažovali USA za nepriateľov, ale ani za osloboditeľov a ochrancov, ako ich rodičia.
Zaujali kritický postoj voči Spojeným štátom a obviňovali ich zo sledovania vlastných
záujmov. Študenti za svoju prioritu kládli snahu o zjednotenie oboch Kóreí, považujúc
prítomnosť amerických jednotiek za hlavnú prekážku, ktorá tomu bránila. Do druhej polovice
80. rokov už 75% kórejskej verejnosti bolo za okamžité alebo postupné stiahnutie americkej
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armády. 34 Jedným z faktorov bola aj dlhodobá prítomnosť Američanov na ich území
a intenzívne asociovanie oboch krajín.
Podľa teórie Owena a Poznanskeho je jednou z podmienok ukončenia podpory autoritatívneho
režimu spoločenská kríza. Predmetným exogénnym šokom v Južnej Kórei boli udalosti
z prelomu rokov 1979 a 1980. Po spáchaní atentátu na Paka v októbri 1979 sa krajina ocitla
v pomerne nestabilnej politickej a ekonomickej situácii, ktorá vyvrcholila v máji
nasledujúceho roku povstaním v Kwangju. Demonštrácie pred nástupom Čona do úradu
prezidenta a boj za demokratizáciu krajiny boli násilne potlačené kórejskými silami. I keď na
tom USA nemali podiel a dištancovali sa od kórejského zákroku voči protestujúcim, širokú
kórejskú verejnosť nepresvedčili. Následné vyjadrenie podpory Čonovej vlády po masakri
v Kwangju (okrem iného aj v podobe 600 miliónov dolárov35) bolo pre mnohých znakom, že
Spojené štáty bránia demokratizácii krajiny. 36
Dôvody, pre ktoré Američania nestiahli svoje jednotky a podporili Pakov a potom Čonov
režim, sú podrobne analyzované v ďalšej kapitole. Na tomto mieste je vhodné uviesť, že
Carterovo rozhodnutie bolo urobené v čase, kedy prebiehalo viacero bezpečnostných kríz
súčasne – mocenský boj v Južnej Kórei po Pakovej smrti, rukojemnícka kríza na ambasáde
v Teheráne a sovietska invázia do Afganistanu. Hrozba severokórejskej agresie vyústila do
podpory nedemokratického Čonovho režimu kvôli stabilite Kórejského polostrova. Je teda
zjavné, že USA boli viac znepokojené bezpečnosťou Južnej Kórey, než jej demokratickosťou.37
Vtedajší americký veľvyslanec v Južnej Kórei, William Gleysteen, situáciu okomentoval takto:
„Spojené štáty sú teraz spájané s dvomi vládami, ktoré sa dostali k moci neortodoxnými
prostriedkami. V roku 1961 a 1979–1980. Z reálneho uhla pohľadu sa našim vzťahom
s týmito vládami nedalo ujsť. V dôsledku toho však niektorí Kórejčania pripisujú USA
zodpovednosť za skutky týchto kórejských vlád – najprv Pakovej a teraz Čunovej. To je
rozhodne jeden z faktorov antiamerikanizmu.“ 38
Druhou podmienkou, ktorú uvádzajú Owen a Poznansky, je podoba opozície voči režimu, jej
postoj k americkému modelu a existencia možnej alternatívy. Vo všeobecnosti sa vlády, ktoré
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prišli k moci nelegitímne, snažili o americké uznanie a bránili vzniku antiamerickej opozície.
V Južnej Kórei sa za takú považovali prokomunistické a proseverokórejské hnutia,
podozrievané zo slúženia záujmom nepriateľa. 39 Už v roku 1969 bolo zhruba 100 intelektuálov
obvinených z vedenia podzemnej komunistickej bunky financovanej Pchjongjangom. Ďalší
„hon na komunistov“ pripomínajúci americký mccarthizmus prebiehal v nasledujúcich rokoch,
kedy boli vypočuté tisíce ľudí. 40
Spomínaná nová generácia bola pomerne vplyvná, i keď pozostávala predovšetkým zo
študentov a mladých ľudí. Práve tí tvorili percentuálne najvýznamnejšiu časť juhokórejskej
spoločnosti a ich názor bol rešpektovaný s ohľadom na ich vyššie vzdelanie. 41 I keď pôvodne
predstavitelia tzv. generácie 386 operovali s myšlienkou oslobodenia od závislosti na USA,
postupne prešli k ideológii marxizmu-leninizmu a severokórejskej Juche.42 Tvár hnutia Kim
Te-džung bol pre USA problematickou osobnosťou kvôli svojim ľavicovým názorom a údajnej
ambivalencii voči komunizmu. 43
Ani medzinárodná situácia na prelome 70. a 80. rokov nenahrávala alternatívnej realite,
v ktorej by Južná Kórea bola proamerickou demokraciou, kladúcou dôraz na dodržiavanie
ľudských práv. KĽDR predstavovala ideologickú a vojenskú hrozbu v bezprostrednej blízkosti
Južnej Kórey. Berúc do úvahy výsledok vietnamskej vojny a inváziu do Afganistanu,
brežnevovský Sovietsky zväz bol pomerne silným súperom. V čase, keď sa tieto krajiny javili
ako schopná alternatíva k americkému modelu, by bolo pre USA nebezpečné (priam
nezodpovedné) nepodporiť jasne proamerického lídra, akým bol Čon. Americká vláda sa tak
v čase prvej krízy postavila na stranu diktátora, kvôli existencii realizovateľnej alternatívy
k americkému modelu a nespoľahlivej opozície v čase exogénneho šoku.44
Trvalo takmer desať rokov, kým sa podmienky zmenili. Vďaka mnohým faktorom v príslušnej
etape studenej vojny oslabol vplyv ZSSR. Čína sa vybrala cestou kapitalistickej ekonomiky.
Obraz komunizmu ako cesty k prosperite bol nenapraviteľne poškodený a posilnilo sa zdanie,
že sovietsky model prehral voči americkému. 45 Strach z komunizmu a KĽDR sa tiež postupne
vytratil. Samotná Severná Kórea začala po viacerých stránkach zaostávať a stala sa skôr
39
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objektom ľútosti, než obáv. Samotní predstavitelia opozície eventuálne opustili myšlienky
marxizmu-leninizmu a Juche a identifikovali sa viac s Tretím svetom. 46 Napriek svojej dobre
mienenej kritike neboli voči USA nepriateľskí, i keď ich stále vinili z podpory Čonovho
režimu. Vďaka zlyhaniam globálneho komunizmu sa americký model stal prijateľným
a bezkonkurenčným.
Druhá predmetná kríza v rokoch 1986–1987 bola vyvolaná nespokojnosťou potom, čo Čon
neuskutočnil sľúbené ústavné zmeny. Najväčšie protesty od Kwangju sa ale odohrali za iných
podmienok, ako tie v máji 1980. Hlavným rozdielom bola absencia realizovateľnej alternatívy,
spôsobená diskreditáciou komunizmu a oslabením potenciálnych rivalov. Taktiež sa postupne
zmenila podoba opozície, ktorá bola ochotná riadiť chod krajiny podľa amerického modelu.
Naďalej ale ostala kritická voči USA a neželala si prítomnosť amerických vojakov na svojom
území. Posudok predstaviteľa opozície Kima sa do roku 1987 zmenil na základe jeho príklonu
k proamerickej demokratickej alternatíve. Jeho skoršie postoje boli síce vyhodnotené ako
ľavicové, nie však komunistické.47
Prítomnosť proamerickej opozície, chýbajúca alternatíva k americkému modelu a protesty
proti Čonovi nakoniec priviedli Reaganovu administratívu k tomu, aby ukončila podporu tohto
režimu.48 Tým boli splnené obe podmienky, ktoré vo svojej teórii predložili Owen
a Poznansky.

3. Rozšírenie teórie
Teória Owena a Poznanskeho tak zdanlivo funguje, ako sme mali možnosť vidieť na príklade
Filipín a Južnej Kórey. V prípade Južnej Kórey sa však ich univerzálne vysvetlenie javí ako
nedostatočné. Boli autormi stanovené podmienky naozaj jedinými premennými, ktoré
ovplyvnili americké rozhodnutie naďalej podporovať autoritatívny kórejský režim a neklásť
dôraz na cestu demokratizácie? Je možné, že faktorov pôsobiacich na konečný výsledok bolo
v prípade Južnej Kórey viac? Na základe dostupných údajov je možné teóriu Owena
a Poznanskeho rozšíriť o ďalšie predpoklady, špecifické práve pre kórejskú otázku.

3.1. Plánované stiahnutie americkej armády a vplyv severokórejského zbrojenia
Ďalšou z premenných, ktoré vstúpili do kórejskej rovnice na konci 70. rokov, bola otázka
zotrvania amerických vojsk v krajine a nové zistenia o rýchlosti severokórejského zbrojenia.
46
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Na začiatok je vhodné preskúmať, čo vyplývalo z prieskumov verejnej mienky v Južnej Kórei
a USA na konci 70. rokov. V tom čase sa predstavitelia Soulu zapojili do škandálu Koreagate
(známy aj ako kórejský lobistický škandál). V obave z postupného amerického sťahovania
vojsk z Kórejského polostrova sa Soul pokúšal argumentovať svoj postoj a usilovať sa
o priazeň USA. Plán B spočíval v možnom nadviazaní kontaktov s komunistickými krajinami,
ako ZSSR, Čína a Severná Kórea. Túto možnosť podporovali stúpenci riešenia kórejskej
otázky diplomatickou cestou.49 Zároveň vyvíjali snahu o sebestačnosť, ak by sa im nepodarilo
uspieť vo vyjednávaní s Washingtonom. Samotný Pak vnímal USA ako ultimátne
nespoľahlivého spojenca, preto kládol dôraz na budovanie účinnej, nezávislej a modernej
obrany. 50 Eventuálne sa prevalili informácie o snahách kórejských predstaviteľov získať si
podporu desiatich demokratických členov Kongresu. Ázijská reprezentácia tak zdanlivo
podkopala rozhodnutia amerických prezidentov o stiahnutí vojsk, akoby si neuvedomovali
vplyv Watergate a vietnamskej vojny na americkú politiku a angažovanie sa v Ázii. Zapojenie
KCIA a istej miery korupcie v celom škandále na chvíľu narušilo kórejskú schopnosť viesť
efektívnu diplomaciu. 51
Snaha Južnej Kórei udržať si americkú pomoc je pochopiteľná. Po roku 1948 boli USA jej
primárnym sponzorom a ochrancom pred externými vojenskými agresiami. Spojené štáty sa
zapojili do kórejskej vojny na strane Soulu, čo predstavovalo investíciu vo výške viac ako 18
miliárd dolárov.52 Po skončení vojny v roku 1953 Južná Kórea takmer výhradne závisela na
prítomnosti amerických jednotiek na svojom území, doplnených vzdušnou a námornou
ochranou, s cieľom zabrániť KĽDR v ďalšom útoku. Do roku 1973 Kórejská republika
obdržala 11 miliárd dolárov v ekonomickej a vojenskej pomoci, čo bolo viac, než získala
akákoľvek iná krajina s výnimkou Južného Vietnamu.53 Len ekonomická podpora sa vyšplhala
na 3,5 miliárd dolárov, čo predstavovalo takmer 5% hrubého národného dôchodku (v
kombinácii s vojenskou podporou až 10% HND).54
Americkí predstavitelia to koncom 70. rokov vnímali inak. Krátko po svojej inaugurácii v
roku 1977 predstavil nový prezident Jimmy Carter svoj plán na stiahnutie všetkých 33 000
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pozemných jednotiek z Južnej Kórey v časovom horizonte 4 až 5 rokov.55 S touto agendou
vstúpil už do boja o prezidentské kreslo v predošlom roku a za jej presadzovanie čelil kritike
Kongresu a armádneho velenia. Dátum odsunu sa kvôli rôznym obštrukciám postupne menil
z pôvodného 1979 až na 1982.56
Pri ohlásení svojho plánu v roku 1977, Carter zdôvodňoval svoje rozhodnutie viacerými
argumentmi. Podľa vtedajších informácií USA by sa Soul dokázal ubrániť útoku bez pomoci
amerických pozemných jednotiek, no s ich logistickou, vzdušnou a námornou podporou.
Spoločne s Washingtonom, mali ZSSR a Čína zdieľať záujem udržať mier na Kórejskom
polostrove a zadržiavať KĽDR. USA tiež mali sľúbiť dodržať svoj bezpečnostný záväzok voči
Južnej Kórei aj po stiahnutí pozemných jednotiek.57 Okrem týchto troch argumentov jeho
rozhodnutie ovplyvňovalo aj pár ďalších, ktoré neboli prezentované verejne. Carter svoju
zahraničnú politiku vnímal ako post-vietnamskú, ovplyvnenú komunistickým víťazstvom
v Indočíne. Stiahnutie vojsk z Kórejského polostrova by tiež znamenalo malú (prípadne
žiadnu) šancu na ďalšie americké angažovanie sa v ázijskej pozemnej vojne. V prípade útoku
na Južnú Kóreu by sa zapojilo iba letectvo a námorníctvo, zásobované zbraňami a muníciou,
no nie pozemnými jednotkami. V neposlednom rade začínal prevládať sentiment, že sa
v zahraničnopolitických vzťahoch treba viac venovať Európe, nie Ázii. 58
Zásadný zlom nastal v januári 1979. Podľa nových odhadov americkej rozviedky mala KĽDR
silnejšie vojenské sily, než USA pôvodne predpokladali. Severokórejská armáda mala mať
medzi 600 000 až 700 000 pozemných jednotiek, čo významne prevyšovalo pôvodne
odhadovaných 440 000.59 Juhokórejská armáda mala v tom čase len 560 000 pozemných
jednotiek. KĽDR ju prevýšila aj v počte tankov a inej techniky, ktorú produkovala sama a stala
sa tak menej závislou na ZSSR a Číne. 60 Rýchlosť severokórejského zbrojenia mohla byť
jedným z hlavných dôvodov, prečo Pak vyvíjal snahy o nukleárne zariadenia. V súčasnosti
však nie sú dostupné žiadne dokumenty, ktoré by to potvrdzovali alebo by naznačovali, že mal
presné informácie o počtoch severnej armády a jej vyzbrojení. Napriek tomu je to veľmi
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pravdepodobné. Tieto zistenia sa však dostali do Bieleho domu a zohrali kľúčovú úlohu
v zmene Carterovho rozhodnutia.
Jeho pôvodný plán bol založený na predpoklade, že si Južná Kórea bude vedieť poradiť aj bez
prítomnosti amerických jednotiek. Značné prečíslenie severokórejskou armádou po
personálnej a technickej stránke ale znamenalo, že Kórejská republika by bola pre Pchjongjang
ľahkým terčom. Washington čelil dileme vo veci poskytnutia alternatívnej vojenskej pomoci
po prípadnom stiahnutí vojsk. Možnosť zásobovania Soulu sofistikovanejšími zbraňami bola
proti globálnej politike obmedzovania presunu zbraní, ktorú presadzovala Carterova
administratíva. Taktiež možné posilnenie amerického námorníctva a letectva v Pacifiku by
predstavovalo problémy pri rozmiestňovaní armády po celom svete. Ani diplomatická cesta
nakoniec nevyšla. USA sa snažili presvedčiť Čínu, aby využila svoj vplyv na KĽDR
a odhovorila ju od prípadného útoku. Čína ju ale naďalej podporovala a odmietala nadviazanie
akéhokoľvek kontaktu s Južnou Kóreou.61 Poslednou možnosťou tak bolo pozdržať stiahnutie
pozemných jednotiek napriek pôvodným plánom.
Toto rozhodnutie nakoniec podporovali aj prieskumy verejnej mienky v USA. V roku 1977
bolo za udržanie vojsk v Kórei 52% opýtaných, o rok neskôr až 55%.62 Americká verejnosť sa
domnievala, že zachovanie vtedajšej situácie je najlepšia možnosť, ako predísť ďalšej vojne na
Kórejskom polostrove. Sám prezident na to ale neupriamoval pozornosť verejnosti a nehľadal
u nej podporu pre svoje rozhodnutie. Názor Američanov mohla ovplyvniť aj problematika
ľudských práv v Južnej Kórei. Ako vláda Paka, tak ani tá Čonova neprestala obmedzovať
ľudské práva a slobody. Podľa názoru Larryho Nikscha táto oblasť síce priťahovala pozornosť
Kongresu a médií, no samotní Američania neboli najsilnejšími kritikmi. 63 Názor verejnosti
a jeho váha by sa mohli zmeniť v prípade severokórejskej invázie a reálneho zapojenia
amerických jednotiek v boji. S prípadnými stratami na životoch a narastajúcej dĺžke konfliktu
by verejnosť hľadala zámienku na stiahnutie vojska. Práve otázka ľudských práv by vtedy
predstavovala dôležitý faktor, zobrazujúc Južnú Kóreu ako štát nehodný americkej ochrany. 64
Z toho sa dá usúdiť, že USA nepozastavili stiahnutie vojsk len preto, že ich o to žiadala Kórea,
či pre podporu domácej verejnosti, ale predovšetkým pre svoje vlastné bezpečnostné
a strategické záujmy. Je málo pravdepodobné, že by cielene zradili svojho spojenca a ohrozili
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bezpečnosť samotných Juhokórejčanov, vystaviac ich útoku Pchjongjangu. Je však rozumné
domnievať sa, že nešlo len o blaho civilistov, ale aj o udržanie si vplyvu vo východoázijskom
regióne. Strata Južnej Kórey v prospech komunistickej ideológie by bola metaforicky druhým
Vietnamom. Ani tento dôvod však ešte nemusí byť postačujúcim a do konečnej rovnice nám
chýba ešte jedna premenná.

3.2. Jadrový program ako kľúčový faktor65
Z predchádzajúcej kapitoly možno vyrozumieť, že severokórejské zbrojenie a bezpečnostná
hrozba, ktorú predstavovalo, boli jedným z dôvodov, ktoré donútili Cartera, aby ponechal
americké jednotky a vybavenie na južnej strane polostrova. Samotné lobovanie kórejských
predstaviteľov či podpora domácej verejnosti by samo osebe mali veľmi malý vplyv na
konečné americké rozhodnutie. Napriek svojim výhradám súvisiacim s porušovaním ľudských
práv, by Spojené štáty len málo pravdepodobne nechali Južnú Kóreu nechránenú a napospas
armáde zo severu – s akokoľvek despotickým režimom. Význam americkej ochrany
a prítomnosti v Južnej Kórei je však dôležitejší, ako sa mohlo javiť v predošlej stati. Dve
podmienky zo spomínanej teórie a severokórejská hrozba ešte stále nemusia byť postačujúcim
a konečným dôvodom pre zachovanie americkej podpory. Pri podrobnejšom pohľade do hĺbky
nájdeme ešte jeden dôležitý faktor. Teóriu Owena a Poznanskeho je tak možné v kórejskom
prípade doplniť poslednou, významnou premennou – juhokórejským jadrovým programom.

3.2.1. Spustenie programu a prístup americkej administratívy
Juhokórejský jadrový program bol veľkou výzvou hlavne pre administratívu Geralda Forda
a predstavoval významný medzník vzájomného vzťahu oboch štátov. Problém bol umocnený
faktom, že po prvotných amerických zisteniach Južná Kórea odmietala pripustiť jeho
existenciu. Tým sa odďaľovalo riešenie krízy a zvyšovala sa šanca na eskalovanie
bezpečnostného problému na Kórejskom polostrove. Kľúčovými americkými osobnosťami,
ktoré boli bezprostredne zapojené do riešenia krízy, sa stali Henry Kissinger (minister
zahraničných vecí), Robert S. Ingersoll (Kissingerov zástupca), Richard Sneider (americký
veľvyslanec v Južnej Kórei) a Myron Kratzer (americký zástupca v rokovaniach o jadrovom
programe).
Spojené štáty začali podozrievať Južnú Kóreu v lete 1974 po prvých správach z americkej
ambasády. Jej pracovníci informovali Washington o „zvláštnom vnútornom pocite“ na
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veľvyslanectve, spôsobenom rastúcou kórejskou samostatnosťou, a viditeľnej nedôvere Soulu
voči trvanlivosti amerického záväzku. 66 Onedlho sa objavila ďalšia pochybnosť – zástupcovia
Spojených štátov v Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu (IAEA) vyjadrili svoje
znepokojenie a podozrenie z toho, že Južná Kórea sa môže usilovať o nadobudnutie jadrových
zbraní. Vyplývalo to z jej záujmu o prepracovateľské technológie dostupné v západnej Európe.
Správy naznačovali, že aj ona sa pokúsi o výstavbu takéhoto zariadenia na svojom území.
Správa z decembra 1974 nakoniec definitívne potvrdila existenciu tzv. Projektu 890.67 Sneider
v nej uviedol, že Soul zahájil prvú fázu vývoja nukleárnych zbraní a kládol dôraz na to, že
hlavným cieľom USA by malo byť potlačenie juhokórejských snáh a odradenie Paka od
ďalších krokov. Navrhovaných možností bolo niekoľko, medzi inými aj zákaz prístupu
k citlivým technológiám, zariadeniam a vybaveniu, tlak na ratifikáciu Zmluvy o nešírení
jadrových zbraní (Non-Proliferation Treaty, NPT) a predovšetkým získanie viac informácií
o juhokórejskom progrese a technickej vybavenosti. Všetky odporúčania boli rámcované
multilaterálnou platformou pre globálnu politiku nešírenia nukleárnych zbraní.
Podľa ďalších zistení mala Južná Kórea vyjednávať s francúzskou stranou o odkúpení
prepracovateľského závodu s cieľom výroby plutónia.68 Od Kanady zas plánovali kúpu
reaktora typu CANDU. Francúzsko a Kanada sa tak neplánovane stali aktérmi v juhokórejskej
jadrovej kríze. Tieto obchody však mali značný vydieračský potenciál pri rokovaniach
o pozastavení alebo úplnom zrušení Pakovho jadrového programu. Rokovania Soulu
s Francúzmi a Kanaďanmi o kúpe potrebných zariadení by pravdepodobne nevzbudili veľa
podozrenia, ak by prebehli o niečo skôr. Po prvom indickom jadrovom teste v máji 1974 však
takého kontrakty pútali pozornosť a vyvolávali otázky. 69
Okrem juhokórejskej iniciatívy tu z pohľadu Washingtonu bola ešte ďalšia bezpečnostná
hrozba –

možnosť, že sa s podobným projektom pridá Japonsko a spustí tak preteky

v jadrovom zbrojení v celom východoázijskom regióne. Soul by tak odštartoval nebezpečnú
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reťazovú reakciu, ktorá by ešte viac ohrozila jeho bezpečnosť. 70 Spojené štáty nepochybovali
o tom, že Pakov jadrový program priamo ohrozoval ich záujmy v celej východnej Ázii.
Prístup americkej administratívy počas riešenia juhokórejskej nukleárnej záležitosti sa dá
rozdeliť do troch pomyselných etáp, ktoré sa navzájom časovo prelínajú. V prvých mesiacoch
sa snažili ubezpečiť Južnú Kóreu o trvaní svojho vojenského a bezpečnostného záväzku a
nedať jej tak dôvod na vedenie programu 71 (súvislosť medzi bezpečnostným záväzkom
a existenciou projektu je vysvetlená nižšie). V druhej etape sa pokúsili dotlačiť Paka k podpisu
a ratifikácii NPT. V poslednej, najdôležitejšej, fáze potrebovali zabrániť predaju francúzskeho
prepracovateľského závodu v spolupráci s Kanadou a Francúzskom.72
Problémom bola protichodnosť kórejských vyjadrení. Oficiálne stanovisko poskytnuté
americkej strane popieralo existenciu jadrového programu. Pri stretnutí so Sneiderom v máji
1975 Pak vyhlásil, že nemá žiadne plány na produkciu nukleárnych zbraní, usiloval sa len
o strelné kapacity ako poistku v prípade straty americkej podpory. Neskôr existenciu projektu
Kórea priznala, zamlčala ale jeho pravý účel a zámer, tvrdiac, že slúži na vedecké a výskumné
ciele.73 Pre kórejské médiá sa ale Pak vyjadril, že nariadil skonštruovanie atómovej bomby do
roku 1977, údajne ako odplatu za severokórejské provokácie. (Americké odhady rátali
s produkciou jadrových zbraní z prepracovaného reaktorového paliva až v roku 1980.)74
Nasledoval rozhovor pre The Washington Post, kde verejne vyhlásil, že Južná Kórea je
pripravená a schopná vyvinutia nukleárnych zbraní. Ako dôvod uviedol pravdepodobné
odstránenie amerických jadrových kapacít z ich územia, na čo sa chcel patrične vopred
pripraviť. 75 Po konfrontácií americkými predstaviteľmi Pak vysvetlil, že interview bolo skôr
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jeho hypotetickým stanoviskom. Víziou toho, čo by Južná Kórea mohla urobiť, ak by USA
stiahli svoje jednotky a jadrové zbrane z polostrova. Taktiež sa obhajoval tým, že bez ním
ohlásenej nukleárnej možnosti by v prípade ukončenia amerického záväzku markantne utrpela
morálka Juhokórejčanov v neistom, post-vietnamskom svete.76
Američania eventuálne získali informácie o vtedajšom štádiu projektu a začali na Kóreu
vyvíjať nátlak. Pak svoju stratégiu zmenil. Po fáze zapierania pristúpil na vyjednávanie,
v snahe získať prísľub americkej spolupráce a ústupkov. Predstavitelia Washingtonu sa
usilovali dohnať Kóreu k ratifikácii NPT, v čom im dopomáhal aj nátlak kanadskej strany
súvisiaci s plánovanou kúpou reaktora.77 Zároveň sa domnievali, že sa im podarí Soul
ovplyvniť natoľko, aby úplne zanechal svoje jadrové plány, majúc na svojej strane ďalšieho
aktéra, Francúzsko. To sa vyjadrilo, že nemá problém daný kontrakt zrušiť výmenou za vhodnú
finančnú kompenzáciu.
Američania sa nakoniec rozhodli mierne pritvrdiť v svojom prístupe. Koncom roka 1975
Kissinger vyslal svojho zástupcu Philipa Habiba na stretnutie s Pakom, aby predostrel ďalšie
možnosti – buď ukončí svoj program, alebo Spojené štáty ukončia svoj bezpečnostný záväzok
voči Soulu a stiahnu svoje jednotky a zbrane. 78 Habib bol začiatkom roka 1976 nasledovaný
misiou Myrona Kratzera, ktorému sa po sérii rozhovorov podarilo dohodnúť budúcu
spoluprácu v oblasti vedy a technológií. Južná Kórea sa vyjadrila, že ešte zváži kúpu
francúzskeho zariadenia. Vďaka trvajúcemu tlaku zo strany Kanady však Pak odstúpil od
obchodu s Francúzskom, čo neskôr potvrdil Kissinger v správe svojmu kanadskému
náprotivku.79 Neskoršie správy CIA uviedli, že Projekt 890 bol ukončený v decembri 1976. 80
Aby bolo možné dostať Pakov režim do bodu, kedy by ochotne akceptoval zrušenie kontraktu
s francúzskou stranou, bola potrebná dlhodobá úzka spoluprácu s Kanadou a Francúzskom
a komplexná séria diplomaticky náročných manévrov a ústupkov. Po prvých odhaleniach
z konca roka 1974 nasledovalo obdobie zisťovania ďalších informácií a spájanie pomyselných
bodov. Washington potreboval niekoľko mesiacov na podchytenie situácie a konfrontáciu
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juhokórejských predstaviteľov. I keď samotný Kissinger nechcel vyvíjať silný tlak na Paka
kvôli porušovaniu ľudských práv, v tejto záležitosti spravil výnimku. Pod jeho dohľadom
americké ministerstvo zahraničných vecí a veľvyslanec Sneider postupovali voči Soulu rázne
a neúprosne. Aj keď sa kórejská strana obhajovala mierovým a tréningovým účelom jadrového
programu a existenciou obdobného japonského prepracovateľského zariadenia, neustála
paralelný tlak Kanady a Spojených štátov. Kratzerova misia spoločne s kanadskou
diplomaciou dopomohli k ukončeniu kontraktu s Francúzskom, neumožniac tak kúpu
kľúčového vybavenia. Fordova administratíva splnila svoj cieľ zastaviť juhokórejské
nukleárne snahy. Nie však nastálo. Podľa Pakovej dcéry a niekdajšej juhokórejskej prezidentky
Pak Kun-hje sa jej otec rozhodol iba pozastaviť jadrový program potom, čo Ford potvrdil
platnosť amerického bezpečnostného záväzku voči Južnej Kórei. S nástupom Jimmyho Cartera
do úradu amerického prezidenta a jeho silnom tlaku na stiahnutie všetkých amerických
jednotiek z Kórejského polostrova Pak projekt opätovne spustil. 81
Výsledok predošlých rokovaní, posilnenie bezpečnostných záruk IAEA a ratifikovanie NPT
rámcovali úplne inú situáciu oproti tej zo začiatku 70. rokov. Posilnil sa americký dozor nad
kórejskými nukleárnymi aktivitami a nebolo možné nepozorovane pracovať na vývoji zbraní
– predovšetkým prepracovaním jadrového paliva. Bolo jednoduchšie a žiaduce mať len na
blízku technológie a schopnosti na vývoj atómovej bomby, ak by to bolo niekedy potrebné.
Práve Carterovo zvolenie a jeho agenda o odstránení všetkých strategických jadrových zbraní
a pozemných jednotiek z Južnej Kórey, boli pre Paka dostatočným dôvodom v tejto novej
situácii obnoviť jadrový priemysel v plnom rozsahu a tichosti. 82
Tento zvrat je ukážkou Pakovej nespoľahlivosti a dôkazom, že nebolo možné veriť jeho
slovám. Bol nedôveryhodným spojencom, ktorý pri poňatí najmenšieho podozrenia voči USA
konal na vlastnú päsť, vedome porušujúc bezpečnostné spojenectvo s Washingtonom.

3.2.2. Motivácia Južnej Kórey na získanie jadrových zbraní
Aby bolo možné porozumieť americkej reakcii a konečnému rozhodnutiu o podpore pre Pakov
režim, je nutné najprv analyzovať problematiku jadrového výskumu v Južnej Kórei. Je
potrebné pochopiť motiváciu, ktorá viedla Soul k spusteniu programu a rozhodnutiu usilovať
sa o jadrové zbrane vlastnými silami.
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Se Young Jang v svojej práci porovnáva motiváciu pre nukleárne programy iných štátov
s dostupnými informáciami o Južnej Kórei. Nie je to model domácej politiky ako v Indii, keďže
Projekt 890 bol iniciovaný a kontrolovaný samotným Pakom. Podobne možno vylúčiť
nacionalistický model podľa francúzskeho vzoru – Kórea sa nesnažila nukleárnym programom
vzbudiť národné cítenie v svojich občanoch na potvrdenie legitimity režimu, keďže tí
poväčšine ani netušili o jeho existencii. 83 Ani taiwanský model, reagujúci na čínsky jadrový
test, nepostačuje. Kórea v čase zlepšovania americko-čínskych vzťahov nepotrebovala takúto
formu ochrany pred možnými čínskymi provokáciami. Podľa autora ani jeden z troch
tradičných modelov jadrovej proliferácie nepostačuje na vystihnutie kórejskej motivácie.84
Naznačuje, že kórejský prípad je metaforickou výnimkou potvrdzujúcou pravidlo – unikátnym
prípadom, kedy sa ukazuje, že lídrovo vnímanie hrozby nie je podmienené len správaním jeho
protivníkov, ale aj oslabeným obranným záväzkom spojencov. Južná Kórea ukazuje, že aj
nárast neistoty a pochýb klientskeho štátu voči ochrancovi môže byť príčinou šírenia jadrových
zbraní. 85
V dobe pred Carterovou kampaňou a inauguráciou nebola prítomnosť amerických jednotiek
v Južnej Kórei významne ohrozená. Umiestnenie amerických taktických nukleárnych zbraní,
ochrana jadrovým dáždnikom a pretrvávajúci bezpečnostný záväzok Washingtonu voči Soulu
mali byť pre Paka znakom istej ochrany pred potenciálnym útokom. I keď sa na prvý pohľad
môže javiť, že Pakovi chýbal dôvod usilovať sa o vlastné jadrové zbrane, po dôkladnejšom
preskúmaní ich nájdeme hneď niekoľko. Kvôli nezachovaniu oficiálnych dokumentov z tejto
doby sa všetky body zakladajú na spomienkach jeho najbližších spolupracovníkov, prípadne
vyplývajú z medzinárodnej situácie a verejne známych udalostí.
Jedným z primárnych dôvodov boli strategické obavy zo Severnej Kórey. Vychádzajúc zo
svojich skúseností armádneho generála, si bol Pak vedomý evidentnej blízkosti Soulu
k demilitarizovanej zóne a spoločnej hranici. Je veľmi pravdepodobné, že on sám mal dôverné
informácie o miere severokórejského zbrojenia a personálnom navýšení tamojšej armády.
Obával sa potenciálneho útoku, obsadenia Soulu nepriateľským vojskom a aj možnej dohody
o prímerí s USA. Berúc do úvahy výsledok vietnamskej vojny, dávalo zmysel domnievať sa,
že Washington sa bude chcieť vyhnúť účasti v ďalšej východoázijskej vojne. Stretnutie
severokórejského vládcu Kim Ir-sena s čínskym premiérom Čou Enlajom v Pekingu v
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roku 1975 v čase prebiehajúceho kolapsu Južného Vietnamu len umocnilo Pakov strach
z komunistického útoku a červenej hrozby. Jeho nevraživosť voči KĽDR mala zrejme aj
sentimentálny rozmer. V lete 1974 bola Pakova manželka zavraždená severokórejským
sympatizantom pri útoku, ktorý bol pôvodne zamýšľaný ako pokus o atentát na samotného
prezidenta.86 Pak nemal plnú dôveru v americký bezpečnostný záväzok, preto mohol veriť, že
nukleárna cesta je správnym spôsobom na odradenie KĽDR od možného útoku. Nielen
vlastnenie jadrových zbraní, ale už samotná schopnosť ich výroby mohla odstrašiť Severnú
Kóreu možnosťou jadrovej deštrukcie.
Nie je jasné, či si Pak uvedomoval, že vývoj jadrových zbraní v južnej časti polostrova mohol
vyprovokovať Pchjongjang k tomu istému.87 Ak KĽDR mala informácie o existencii
juhokórejského jadrového programu, je možné, že to iba podnietilo jej ďalšie zbrojenie až do
bodu, kedy sa presné informácie o počte vojakov a zbraní dostali k Američanom. I tak sa ale
nemožno domnievať, že hlavným motorom programu boli provokácie Pchjongjangu. Podľa
odhadov bolo severokórejské míňanie na obranu dvakrát vyššie ako to na juhu. Pre Soul malo
byť omnoho výhodnejšie dobudovať svoju armádu a dobehnúť tak KĽDR, než investovať do
neistého jadrového projektu.88 Pakovi a jeho spolupracovníkom muselo byť jasné, že tým sa
dostanú pod tlak USA. Navyše, už samotná prítomnosť amerických taktických nukleárnych
zbraní na kórejskej pôde robila z Pakovho plánu zbytočne nákladný a nepotrebný koncept,
pokiaľ jeho jediným zámerom malo byť zastrašenie KĽDR. 89
Do istej miery mohol byť jadrový program aj vyhranením sa voči Japonsku, kde už existovalo
zariadenie na prepracovanie jadrového paliva. Tento fakt vyvolával strach aj túžbu vyrovnať
sa Japonsku vlastnými technologickými úspechmi a jadrovým potenciálom. Ako však podotkol
americký veľvyslanec, hlavným rozdielom medzi Japonskom a Soulom bola existencia
demilitarizovanej zóny. Zároveň pripomenul, že v prípade Soulu treba myslieť aj na reakcie
druhého ideologického bloku, reprezentovaného Čínou, Sovietskym zväzom a Severnou
Kóreou.90
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Kvôli strate dokumentácie po Pakovej smrti v roku 1979 sa pravú motiváciu zrejme nikdy
nedozvieme. Existuje však ešte jeden dôvod, na ktorý sa odvolávajú Pakovi niekdajší blízki
spolupracovníci. V priebehu 70. rokov si kórejský prezident uvedomoval možnosť budúceho
stiahnutia pozemných jednotiek z kórejského územia a prípadnú nečakanú stratu amerického
jadrového dáždnika. I keď sa o tom začalo intenzívne rokovať s nástupom prezidenta Cartera
do úradu koncom 70. rokov, text Gaumskej doktríny a Nixonove vyjadrenia si už Kórea
interpretovala ako začiatok konca amerického angažmánu na Kórejskom polostrove. 91
Pak mal obrazne napísaný zoznam zrád a sklamaní zo strany USA, súvisiacich najmä
s prosbami o nesťahovanie amerického vojska. 92 Dodnes nie je jasné, aký bol jeho presný
zámer – v tajnosti spustiť jadrový program na vlastnú ochranu, alebo ho vedome použiť ako
budúcu páku pri vyjednávaní s USA. Podľa jeho spolupracovníkov mohla byť Pakova snaha
o nukleárne zariadenia iba blufom, snahou vydobyť si rešpekt a iné zaobchádzanie v momente,
keď sa o jeho plánoch dozvie Washington.93 Predpokladal, že po rokovaniach nakoniec vzdá
prepracovateľského závodu a vývoja zbraní výmenou za sľub, že Američania z kórejského
územia nestiahnu svoje pozemné jednotky ani jadrový dáždnik.
Kvôli nedostatku primárnych zdrojov panujú nezhody, kedy presne Pak začal zvažovať jadrovú
budúcnosť. Niektoré odhady uvádzajú skoré 70. roky, iné už rok 1969, čo je omnoho skôr, než
sa o jeho plánoch dozvedela americká strana. 94 Názory niektorých pamätníkov na Pakovu
motiváciu sa v jednom bode zhodujú. Tajomník pre ekonomické záležitosti Oh Won-chul
spomína ako dôvod rokovania s Washingtonom z roku 1970 o stiahnutí amerických jednotiek.
Vtedajší premiér a Pakov príbuzný Kim Jong-pil uvádza časť rozhovoru, v ktorom sa prezident
vyjadril:
„Nevieme, kedy Spojené štáty odídu, tak robme na výskume jadrových zbraní. Aj keď
ich ešte nevieme vyvinúť kvôli očakávanému americkému zásahu do nášho projektu,
stále pre nás bude výhodné mať dostatočnú technológiu vyrobiť zbrane, keď to bude
potrebné.“ 95
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Pak sa obával, že Washington uprednostní vlastné strategické záujmy v neprospech Južnej
Kórey,

nechajúc

ju

napospas

osudu.96

Program

tak

pokračoval

aj

napriek Nixonovmu pozastaveniu stiahnutia amerických jednotiek v Južnej Kórei a predĺženiu
umiestnenia taktických jadrových zbraní. Aj Se Young Jang v svojej práci naznačuje, že ak je
už raz jadrový program spustený, je len veľmi málo pravdepodobné, že by bol zrušený predtým,
než je odhalený vonkajšiemu svetu.97
Zo správ predstaviteľov Fordovej administratívy, ktorí sa pokúšali jadrový program zastaviť,
sa dá vyvodiť Pakova primárna motivácia. I keď sa obával útoku KĽDR a zrejme sa
márnomyseľne túžil vyrovnať Japonsku technologickou vybavenosťou, jeho hlavným
dôvodom bol strach z ukončenia amerického bezpečnostného záväzku. Ak sa nemohol
spoliehať na ochranu a podporu Washingtonu, znamenalo by to ohrozenie pre krajinu ako takú
a potenciálne aj pre legitimitu jeho vlády. Bez amerického vplyvu by jeho režim nemusel mať
dlhé trvanie a mohol byť zosadený opozíciou.
Zároveň je badateľné, kam až bol Pak ochotný zájsť. Musel si byť vedomý toho, že ak chcel
použiť jadrový program len ako bluf a páku vo vyjednávaní s Američanmi, existovala
možnosť, že sa mu môžu definitívne otočiť chrbtom. Tiež musel myslieť na dôsledky
vyplývajúce zo spustenia programu. Nešlo len o možnú stratu americkej podpory, ktorú si,
paradoxne, chcel nukleárnym projektom udržať. Znamenalo to aj ohrozenie bezpečnosti
v celom regióne a potenciálne rozšírenie jadrového zbrojenia do ostatných štátov, čím by ešte
viac ohrozil svoju vlastnú krajinu. Zároveň by jeho snahy mohli Južnú Kóreu vykresliť v zlom
svetle na medzinárodnom trhu a prezentovať ju ako nedôveryhodného obchodného partnera.
Pak si musel uvedomovať, že istá časť jeho domácej legitimity je založená aj na hospodárskom
raste a exporte, ktoré by boli v tomto prípade narušené. 98 I tak bol ochotný ignorovať
ekonomické záujmy svojej krajiny, a to iba kvôli problematike americkej prítomnosti na
polostrove. Bezpečnostná hrozba, ktorú preňho predstavovalo stiahnutie vojsk, porazila
akékoľvek iné politické a ekonomické úvahy. 99
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3.3. Zhodnotenie rozšírenia teórie
Ako sme mali možnosť vidieť v predošlých kapitolách, všeobecne ladená teória Owena
a Poznanskeho sa dá uplatniť aj v prípade Kórey. Nimi určené dve podmienky boli určite
dôležitými faktormi v konečnom rozhodnutí Američanov, či naďalej podporovať juhokórejský
režim na prelome 70. a 80. rokov. Je zjavné, že bez prítomnosti krízy by nemali veľkú
motiváciu zaoberať sa prípadnou demokratizáciou Južnej Kórey, ako dokazuje ich dlhoročná
indiferentnosť voči porušovaniu ľudských práv zo strany kórejského režimu. Dôležitejšou sa
zdá byť druhá podmienka – miera proamerickosti opozície voči Pakovmu režimu. V tomto
bode do rovnice nepriamo vstúpili ďalšie menšie faktory, a to nielen sila amerických súperov
a ich atraktivita pre juhokórejskú opozíciu, ale aj celkový kurz politiky Washingtonu
ovplyvnený výsledkom vietnamskej vojny. V neposlednom rade i paralelný priebeh iných kríz
a konfliktov vo zvyšku sveta. Tieto menšie faktory mali dopad na to, akým smerom sa uberala
juhokórejská opozícia. V tomto bode je nutné dodať, že svoju rolu v jej rozhodovaní zohrali aj
vek a úroveň vzdelania jej členov, resp. povaha generácie, do ktorej patrili. Ak by mali
Američania postupovať len na základe týchto dvoch podmienok, je stále veľmi pravdepodobné,
že by sa rozhodli rovnako. Vzhľadom na to, že opozícia bola značne antiamerická a vyznávala
myšlienky marxizmu-leninizmu a severokórejskej Juche, by bolo nerozvážne stiahnuť svoju
podporu vtedajšieho režimu. Snaha o demokratizáciu krajiny by sa mohla zvrhnúť do možnej
výhry prokomunistickej opozície a mohla by vymaniť Južnú Kóreu z prozápadného bloku
spriatelených štátov.
Pri podrobnejšom skúmaní celej problematiky je však zjavné, že táto teória a jej dve
podmienky neposkytujú dostatočné vysvetlenie pre juhokórejský prípad. Je potrebné myslieť
na informácie o intenzite a miere severokórejského zbrojenia, ktoré sa dostali ku Carterovi
začiatkom roka 1979. Uvedomil si, že jeho pôvodný plán na stiahnutie vojsk a zbraní
z Kórejského polostrova bude musieť odložiť, lebo inak by nechal Južnú Kóreu napospas
agresii svojho severného suseda. Je zrejme nemysliteľné, aby sa v tom bode rozhodol úplne
prestať podporovať juhokórejský režim, nech už bol akokoľvek autoritatívny. Kľúčové bolo
udržať integritu krajiny, mysliac hlavne na vlastné bezpečnostné záujmy.
I tak je celá záležitosť ešte komplexnejšia. Posledným dielikom skladačky je existencia
juhokórejského jadrového programu. Je to faktor, ktorý sa naoko nejavil ako hlavný dôvod, no
mal asi najzásadnejší bezpečnostný význam pre Ameriku a východoázijský región. I keď
dodnes nie je jasný oficiálny dôvod, pre ktorý Pak tento projekt spustil, zo všetkých možností
je najpresvedčivejšou strach zo stiahnutia amerických zbraní a straty podpory Washingtonu.
26

Taktiež je neznámy Pakov pravý úmysel pri vyjednávaní s americkými predstaviteľmi.
Možností je viacero. Mohol použiť program ako prejav sily, aby bol braný vážne a bolo s ním
zaobchádzané ako s rovnocenným partnerom – len aby presvedčil USA nestiahnuť svoju
podporu. (Ak ju nestiahnu, ukončí program. Ak ju stiahnu, bude v ňom pokračovať.) Mohol
ho iniciovať, aby si do zálohy zabezpečil ochranu pred vonkajšou agresiou a upevnil legitimitu
v rámci krajiny, ak by americká podpora mala byť niekedy ukončená.
V istej chvíli sa navyše Spojené štáty (zastúpené Philipom Habibom) začali vyhrážať práve
stiahnutím svojej podpory, ak Pak neukončí svoj jadrový program. Nie je jasné, čo si o tom
možno myslieť. Buď tak nahrali Pakovi, ktorý počas celého priebehu rokovaní čakal len na
túto chvíľu, aby si potvrdil americkú podporu, alebo ho vystrašili natoľko, že ustúpil od
pôvodného plánu zabezpečiť záložný scenár v prípade ohrozenia.
Vzhľadom na neskoršiu obnovu programu s nástupom Cartera a jeho agendy, bolo jasné, že
Pakovi sa nedá veriť. Pokiaľ bude mať čo i len najmenší dôvod domnievať sa, že Amerika
uvažuje o stiahnutí svojej podpory, bude naďalej pokračovať v svojom projekte na výrobu
jadrových zbraní. Keďže bol preňho americký bezpečnostný záväzok nesmierne dôležitý, bolo
v záujme Washingtonu nedať mu ďalší dôvod na obnovu nukleárneho zbrojenia. A to aj za
cenu tichej podpory jeho režimu.
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Záver
Teória Owena a Poznanskeho predpokladá existenciu dvoch faktorov, ktoré musia nastať, aby
boli USA ochotné prestať podporovať

proamerického

(resp. antikomunistického)

autoritatívneho lídra. Jedným je prítomnosť krízy, ktorá má značný dopad na väčšinu
spoločnosti. Druhým je miera kredibility možnej alternatívy k americkému modelu a podoba
opozície voči režimu.
V Južnej Kórei došlo k dvom momentom, kedy boli prítomné oba faktory. Pakova smrť v roku
1979 a následná mocenská kríza vyvrcholili v máji 1980 protestmi Kwangju, ktoré mali presah
do celej spoločnosti. Pomerne silné pozície Sovietskeho zväzu a jeho ideológie poskytli
vhodný alternatívny model pre tých, ktorí neschvaľovali ten americký. Zahraničný vplyv
komunistického sveta bol navyše umocnený podporou domácej opozície, ktorá sa s ním
ideologicky stotožňovala. Druhá podmienka vyžadovaná analyzovanou teóriou tak nebola
v tomto prípade splnená.
Kríza v rokoch 1986–1987 opäť eskalovala protestmi proti autoritatívnemu režimu. Oslabenie
Sovietskeho zväzu, komunizmu a iných možných alternatív umocnili postavenie amerického
modelu. Samotná opozícia postupom času zmenila názor a svoj ideologický základ. Stala sa
tolerantnou, nie však nekritickou voči USA. S naplnením oboch podmienok Washington
prestal podporovať Čonovu vládu a Južná Kórea konečne vykročila na cestu demokratizácie.
Túto teóriu je však v juhokórejskom prípade nutné rozšíriť o ďalšie významné aspekty. Nebola
to len sila severokórejskej ideológie, ale hlavne sila jej vojska, čo nakoniec mala dôležitý vplyv
na americké rozhodnutie zachovať svoju podporu a pokračovať v bezpečnostnom záväzku voči
Soulu. Bolo by nerozumné nechať Južnú Kóreu napospas severokórejskej agresii – či už
z dôvodu ochrany svojho spojenca alebo pre vlastné záujmy vo východoázijskom regióne.
Posledným významným faktorom bol juhokórejský jadrový program. Jeho existencia
vykreslila Paka ako nedôveryhodného a nespoľahlivého spojenca, ktorý dokáže kvôli vlastným
záujmom ohroziť bezpečnosť nielen svojej krajiny, ale aj celého regiónu, a zároveň riskovať
spustenie nekontrolovaných jadrových pretekov. Z dostupných informácií o jeho motivácii
vyplynulo, že to bola problematika zotrvania amerických jednotiek a zbraní na Kórejskom
polostrove, ktorá bola kľúčovým dôvodom jeho rozhodnutia. I keď bola táto prítomnosť
potvrdená Fordovou administratívou po prvom riešení kórejskej jadrovej iniciatívy,
po príchode prezidenta Cartera a jeho agendy Pak svoj program v tichosti obnovil. V snahe
nedať mu ďalší dôvod na progres vo vývoji zbraní, sa Američania rozhodli jeho autoritatívny
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režim naďalej podporovať. Po jeho smrti mohol tento aspekt pri ich rozhodovaní vymiznúť.
Vláda Pakovho nástupcu Čona však len logicky nadviazala na svojho predchodcu, zachovajúc
jeho inštitúcie a systém vládnutia. Majúc čerstvo na pamäti problematiku kórejského programu
a Pakovu nespoľahlivosť, si Američania nemohli dovoliť riskovať, že by sa podobne mohol
zachovať aj Čon. S existenciou vhodnej zámienky mohol aj on kedykoľvek obnoviť kórejské
jadrové snahy.
Cieľom tejto práce bolo preskúmať, či mohli Spojené štáty ukončiť podporu juhokórejského
autoritatívneho režimu už na prelome 70. a 80. rokov a tlačiť tak na demokratizáciu krajiny.
Z uvedených informácií vyplýva, že za americkým rozhodnutím stojí viacero dôvodov –
značná miera antiamerikanizmu v opozícii voči Pakovmu a Čonovmu režimu, pomerne silný
vplyv ZSSR a komunistickej ideológie, intenzita severokórejského zbrojenia a v neposlednom
rade Pakove snahy o jadrový program súvisiace s potenciálnym stiahnutím americkej podpory.
Dosadením týchto premenných do našej rovnice sa dopracujeme k rovnakému výsledku, ako
vtedy Spojené štáty – na konci 70. rokov ešte nebolo možné prestať s podporou tohto režimu.

Summary
Owen and Poznansky’s theory assumes the existence of two factors essential for the US to be
willing to stop supporting the pro-American (or anti-communist) authoritarian leader. The
first one is the presence of a crisis, which greatly affects most of the society. The second one
is the credibility of the alternative model and the nature of the regime’s opposition.
In South Korea, there have been two moments when both of the factors were present. Park’s
death in the late 1979 and the subsequent struggle for power escalated into the Gwangju
uprising of May 1980 which had a major impact on the citizens. The relatively strong position
of the Soviet Union and its ideology provided an eligible alternative model for those opposing
the American one. Moreover, the foreign influence of the communist world was reinforced by
the nature of the domestic opposition, which found itself identifying with its ideology. The
second condition was not met in this case.
Once again, the 1986/7 crisis escalated into the protests against the authoritarian regime. The
weakening of the Soviet Union, the communist ideology and other potential alternatives
strengthened the American model’s position. The opposition itself changed its mind and
ideological basis over the course of time. It became tolerant, but not uncritical of the US.
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Meeting both conditions, Washington stopped supporting Chun’s rule and South Korea finally
embarked on a path towards democratisation.
It is necessary to broaden this theory with some other significant aspects. It was not only the
strength of the North Korean ideology but that of its military, which eventually had a key
influence on the American decision to retain their support and continue with their security
commitment towards Soul. It would have been unwise to leave South Korea to the mercy of
the North Korean aggression – be it for the ally’s protection or for their own interests in the
East Asian region.
The last substantial factor was the South Korean nuclear programme. Its existence showed Park
as the untrustworthy and unreliable ally who was able to endanger his country and the whole
region as well as to risk launching the uncontrolled nuclear race just for to his own interests.
Examining the available documents on his motivation, it can be concluded that the retainment
of the American army on the Korean Peninsula was the key reason for his decision. Even
though said presence was confirmed by the Ford administration after the first dealing with the
Korean nuclear initiative, Park quietly restored his programme with Carter’s arrival. In the
attempt of not giving him another reason for the progress in arms development, the Americans
decided to continue with their support of his authoritarian regime. After his death, this aspect
could have disappeared from their decision-making. However, the rule of Park’s successor
Chun was only a logical continuation of his predecessor, keeping his institutions and ruling
system. Keeping in mind the recent issue of the Korean nuclear programme and Park’s own
unreliability, the Americans could not risk the same attitude from Chun. If he had had the right
excuse, he could have renewed the Korean nuclear pursuit.
The aim of this work was to examine whether or not the United States could have ended their
support of the South Korean authoritarian regime in the late 1970s and put their pressure on
the country’s democratisation. Using the aforementioned information it can be concluded that
there were several reasons behind the American decision – considerable anti-Americanism
within the opposition against Park (and Chun), relatively strong influence of the USSR and the
communist ideology, the intensity of North Korean armament, and last but not least Park’s
efforts for the nuclear programme, caused by the potential withdrawal of American assistance.
Putting these variables into our equation we reach the same result as the United States back
then – it was not yet possible to stop supporting South Korean authoritarian regime at the end
of the 1970s.
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