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Dinastia Goryeo: Imparatul Injong

Imparatul Injong (1109 - 1146, a domnit in perioada 1122 - 1146) a fost al
saptesprezecelea conducator al dinastiei coreene Goryeo. El a fost fiul cel mare al
imparatului Yejong (al saisprezecelea imparat) si al imparatesei Sundeok, a doua fiica
a lui Yi Ja-gyeom, capetenia clanului Yi din Incheon. Aristocratii care faceau parte din
aceasta familie isi casatorisera fiicele cu membrii ai familiei regale de aproape un
secol. Yi Ja-gyeom si familia sa au avut atat de multa putere politica incat au dominat
cu usurinta guvernul tarii. Cand imparatul Injong a incercat sa-si revendice puterea, in
anul 1126, Yi a lansat o lovitura de stat, jefuind si arzand o mare parte din palat.
Imparatul Injong a preluat controlul situatiei in anul 1127, cu ajutorul guvernatorilor de
provincii. In anul 1135, el s-a confruntat cu o alta revolta condusa de calugarul budist
Myocheong, care a pledat pentru revenirea la un stat mult mai coreean si pentru
mutarea capitalei la Pyongyang. Aceasta rebeliune a impartit aristocratia in doua mari
fanctiuni: factiunea budista si factiunea confucianista. Cu toate acestea, in cele din
urma, revolta a fost zdrobita de generalul-savant Kim Busik. Tipul imprimarii pe metal
mobil a fost dezvoltat in timpul domniei imparatului Injong, pentru a inlocui cartile
pierdute in timpul incendierii palatului de catre Yi Ja-gyeom. Injong a stabilit, de
asemenea, scoli in mediul rural, menite sa pregateasca fiii aristocratilor provinciali
pentru posturi in administratia centrala. Injong a comandat elaborarea celei mai vechi
inregistrari existente a istoriei coreene, Samguk Sagi. Ea a fost scrisa de catre Kim
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Busik si finalizata in anul 1145, chiar inainte de moartea imparatului. Relatiile cu China
In anul 1115, jurchenii au stabilit Imperiul Jin si au intrat in conflict cu Liao. Jin a cucerit
Liao in anul 1125 si a invadat Song. In anul 1126, Jurchen a cucerit nordul statului Song,
ai carui locuitori au fugit la sud de Raul Yangtze. Jin a capturat doi imparati ai Dinastiei
Song, precum si bibliotecile regale private. Goryeo, care fusese un afluent al Dinastiei
Song, bazandu-se pe resursele intelectuale si culturale ale acesteia, a ramas neutra, dar
tulburarile politice din China, in mod inevitabil, au afectat si stabilitatea sa. Viata Revolta lui Yi
Ja-gyeom Familiile aristocratice au folosit casatoria ca pe o strategie de a-si crea o mai mare
putere politica. Casatoria cu membrii ai familiei regale a adus cel mai mare prestigiu si acces
direct la puterea politica. In istoria coreeana au existat mai multe familii care au detinut puterea
politica prin casatorii cu membrii ai familiei regale. Clanul Ansam Kim a monopolizat puterea
timp de peste 50 de ani, prin casatoria fiicelor lor cu patru regi succesivi. Casa Yi de Inju a
casatorit sase imparati, de la Munjong (1046 - 1983) pana la Injong, pana cand, in cele din
urma, a avut mai multa putere politica decat insusi imparatul. Puterea tatalui imparatului
Injong, Yejong, fusese slabita de puternicii consilieri guvernamentali si de alti oficiali, care de
multe ori se certau intre ei. Acest lucru, combinat cu dificultatile militare avute in nord cu tribul
Jurchen, a cauzat retragerea imparatului in carti si ritualuri daoiste. Imparatul Injong a fost fiul
sotiei imparatului Yejong, a doua fiica a lui Yi Ja-gyeom, conducatorul clanului Yi din Incheon.
Injong a urcat pe tron la varsta de numai 13 ani, si in prima parte a domniei sale, guvernul a
fost dominat de Yi Ja-gyeom, tatal a doua dintre reginele sale, si de alti membrii ai clanului
Gyeongwon Yi (numele este uneori transliterat ca Yi, Ri, Rhie, sau Rhee). Yi Ja-gyeom si-a
folosit influenta asupra tronului pentru a ocupa mai multe posturi guvernamentale concomitent
si pentru a numi membrii ai familiei sale in posturi oficiale. Membrii clanului Inchon Yi si-au
utilizat pozitiile pentru a acumula mari cantitati de teren, de multe ori confiscandu-l de la altii. In
timp, puterea si influenta lor a ajuns sa rivalizeze cu cea a regelui. Yi Ja-gyeom a impiedicat o
invazie Jurchen prin negocierea unei solutii care a acordat tribului suzeranitate asupra Coreei.
Cand Yi a vazut ca regatul Jin domina in mod inevitabil China, el a pus la cale un complot
pentru a uzurpa tronul, fiind sustinut de Ch'ok Chun-gyong, un ofiter militar care a slujit cu
distinctie in campaniile Jurchen. In anul 1126, imparatul Injong, impreuna cu un grup de
consilieri apropiati, au incercat sa-l indeparteze pe Yi de la curte. Avertizat cu privire la
complot, Yi a lansat o lovitura de stat. Ch'ok Chun-gyong a condus un puternic contingent de
trupe armate impotriva curtii regale, dand foc palatului. El a reusit sa-i captureze pe dusmanii
lui Yi Cha-gyom, pe care i-a decapitat, si sa-l aresteze si intemniteze pe insusi imparatul
Injong. Yi Cha-gyom si-a etalat puterea cu mai multa indrazneala, incercand chiar sa-l
otraveasca pe imparat. Un an mai tarziu, in 1127, oportunistul Ch'ok Chun-gyong s-a intors
impotriva lui Yi Cha-gyom care a fost trimis in exil. Cu ajutorul liderilor provinciali, imparatul
Injong a revenit la putere in anul 1127. Desi lovitura de stat a esuat, puterea monarhului a fost
slabita, iar Goryeo a suferit un razboi civil in randul familiilor aristocratice. Atunci cand Yi
Ja-gyeom a dat foc cladirilor palatului, zeci de mii de carti apartinand bibliotecii regale si
academiei nationale au fost distruse. Nu a mai fost nicio modalitate de a obtine cartile aduse
din dinastia chineza Song, care a fost invinsa de catre Jurchen si fortata sa fuga spre sud. La
acea vreme, ideea de imprimare pe metal reutilizabil a fost dezvoltata.
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Yi Ja-gyeom Revolta lui Myo Cheong In anul 1135, imparatul Injong s-a confruntat cu o alta
revolta, condusa de calugarul budist Myocheong. Myo Cheong a sustinut ca Goryeo a devenit
prea chineza si prea confucianista, pierzandu-si din patrimoniul budist. Cerintele sale au
reprezentat lupta istorica dintre elementele confucianiste si factiunile budiste din societatea
coreeana. Myo Cheong a propus mutarea capitalei la Seogyeong (in prezent Pyongyang),
impartind curtea regala in doua factiuni. O factiune, condusa de Myo Cheong, a sustinut
mutarea capitalei la Pyongyang si extinderea in Manciuria, pe cand cealalta factiune, condusa
de savantul Kim Bu-sik, a respins aceasta propunere. Prima oara, imparatul l-a sustinut pe
Myo Cheong, dar atunci cand restul curtii si birocratia nu au fost de acord, el si-a retras
sprijinul.

Myo Cheong In cele din urma, Myo Cheong s-a razvratit impotriva guvernului, mutandu-se
la Pyongyang (la acea vreme denumit Seogyeong) si declarand un nou stat. Pyongyang
avea geomantie mai buna decat Kaesong si fusese capitala statului Gojoseon, ceea ce
facea din oras o locatie ideala pentru un stat "coreean". In cele din urma, rebeliunea a fost
inabusita de savantul / generalul Kim Busik (Kim Pusik). Kim Busik
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Kim Busik (1075 - 1151) a fost un functionar si un savant care practica budismul,
dar sustinea confucianismul ca principiu calauzitor de guvernare, prezentand tribut
imparatilor chinezi in vederea prevenirii conflictelor. In anul 1121, Kim a fost numit
in fuctia de Diarist Regal, sau ji, la curtea imparatului Yejong. In 1123, dupa
moartea imparatului, Kim, impreuna cu alti doi istorici, au fost insarcinati cu
pregatirea Veritabilelor Inregistrari ale Imparatului Yejong (sillok).

Imparatul Injong i-a ordonat sa realizeze elaborarea Samguk Sagi, cea mai veche inregistrare
existenta a istoriei coreene, care a fost finalizata in anul 1145. Samguk Sagi este o cronica
care descrie evenimentele petrecute in perioadele Celor Trei Regate si Silla Unificata. Scopul
istoriei a fost acela de a educa invatatii si oficialii birocratiei confucianiste despre patrimoniul
lor nativ, si pentru a ilustra virtutile confucianiste. Aceasta a fost, de asemenea, menita sa
legitimeze Dinastia Goryeo prin promovarea Regatului Silla ca regat ortodox al Peninsulei
Coreeana, iar statul Goryeo ca succesor de drept al Sillei.
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Infiintarea scolilor din mediul rural Universitatea Nationala, fondata in anul 992 de
Regele Songjong, a devenit baza sistemului educational din Goryeo. Regele Songjong
i-a chemat initial pe tinerii studenti din mediul rural pentru a studia in capitala, dar mai
tarziu a inceput sa trimita cercetatori in mediul rural pentru a preda. Imparatul Injong a
inffintat scoli in zonele rurale, unde fiii aristocratiilor provinciali au putut studia, devenind
treptat absorbiti in birocratia centrala. Imparatul Injong a fost succedat de Imparatul
Uijong. Surse: newworldencyclopedia.org
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