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Controversa Prin?ului Sado
de Florina H. La sfâr?itul secolului XVIII, mai precis în 1762, în familia regal? a Coreei
a avut loc o dram? demn? de tragedia greac? sau de o pies? a lui Shakespeare. Din
nefericire pentru cei implica?i, povestea a fost cât se poate de real?. Pân? ?i faptele
relatate sec, din exterior, sunt cutremur?toare: Prin?ul Sado, cel ce trebuia s? fie
viitorul Rege, este închis de propriul tat? într-un cuf?r pentru orez, unde moare dup?
opt zile; aparent, Regele a luat aceast? hot?râre la cererea mamei Prin?ului, doamna Sonhui
, sau a socrului acestuia, Hong Ponghan. Ce se ascunde îns? în spatele acestei
drame? Care a fost motivul pentru care Yeongjo, unul dintre cei mai mari regi ai dinastiei
Joseon, a f?cut acest lucru?

Singura surs? contemporan? cu tragicele evenimente din care putem afla detalii
despre cele întâmplate sunt Memoriile doamnei Hyegyeong, so?ia Prin?ului Sado, carte
despre care pute?i citi mai multe aici. Specula?iile asupra dramaticei întâmpl?ri au
început imediat dup? aceasta, fiind alimentate de intrigile celor interesa?i s? ob?in?
puterea sau s?-?i compromit? oponen?ii politici. La acest fapt a contribuit ?i cererea
adresat? bunicului s?u de c?tre viitorul Rege Jeongjo (Yi San), fiul Prin?ului Sado, de a
?terge din arhivele Secretariatului Regal referirile la tragicul incident din 1762. Doamna
Hyegyeong consider? c? dorin?a lui a izvorât din pietate filial?, pentru a elimina consemn?rile
lipsite de respect fa?? de acest eveniment. În orice caz, astfel am fost lipsi?i de modalitatea de
a confrunta relatarea ei cu alte documente ale vremii, cu excep?ia unor frânturi de
coresponden?? sau a unor fragmente din operele Regelui Jeongjo sau din Analele regale, care
sunt îns? mult prea vagi, presupunând c? cititorul este familiarizat cu cele discutate. Relatarea
doamnei Hyegyeong, de?i extrem de modern? prin tonul cât se poate de personal, este în mod
fatal tributar? conven?iilor vremii, l?sând astfel nel?murite anumite puncte care i se par
imposibil de men?ionat, iar alteori refuzând s? clarifice anumite aspecte pentru c? ar fi prea
dureros pentru ea s? le discute. De asemenea, exist? ?i teoria c?, fiind implicat? în complicata
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via?? de la curtea regal? ?i în calitate de fiic? a unui membru marcant al fac?iunii Shipa, ?i-a
putut utiliza scrierea autobiografic? pentru a sprijini o anumit? viziune asupra celor întâmplate.
Desigur, nici însemn?rile Secretariatului Regal nu ar fi putut fi complet obiective, acestea
înregistrând versiunea oficial?.

Iat? varianta doamnei Hyegyeong, care, în calitate de martor ocular ?i de so?ie a
Prin?ului, ofer? o relatare extrem de detaliat?, încercând, de la distan?a vârstei
(capitolul Memoriilor care se refer? pe larg la Prin?ul Sado este ultimul, cel din 1805,
când autoarea era trecut? de 60 de ani), s? descifreze întâmpl?rile, s? explice
cauzele ?i s? desprind? morala întregului eveniment. Practic, dorin?a ei, exprimat?
spre finalul c?r?ii, este cea de a risipi îndoielile ?i de a oferi o perspectiv? definitiv?,
profitând de pozi?ia sa privilegiat?. A?a cum declar? autoarea îns??i, în urma mor?ii
tuturor celorlal?i martori se conturau dou? variante asupra celor întâmplate, bazate
pe zvonuri, specula?ii ?i chiar intrigi. Niciuna, consider? ea, nu este corect? ?i, mai
mult, fiecare versiune comite o nedreptate în privin?a celor implica?i. Astfel, una
dintre variante îl prezint? pe Regele Yeongjo drept un tat? denaturat, care ?i-a ucis
fiul nevinovat într-un mod îngrozitor, iar cealalt? îl transform? pe Prin?ul Sado într-un
criminal care a fost în stare s? atenteze la via?a tat?lui s?u. Doamna Hyegyeong
este cât se poate de con?tient? de importan?a rolului pe care îl vor juca Memoriile sale. Ea î?i
descrie inten?iile astfel: „Îi sunt profund îndatorat? r?posatei sale Maiest??i. Nu numai c? am
primit de la el, în calitate de nor?, bun?tate ?i afec?iune, dar îi datorez, de asemenea,
cru?area vie?ii mele dup? acel incident. Sunt, îns?, so?ia Prin?ului Sado, iar devotamentul
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fa?? de so?ul meu ajunge pân? la cer. Dac? a? spune un singur cuvânt nedrept împotriva
tat?lui sau fiului, nu a? putea s? ocolesc moartea cea mai crud? dat? de zeii din ceruri. Tot ce
au spus al?ii despre incidentul din acel an este fals ?i nefondat, nimic nu se bazeaz? pe fapte.
Sper c? aceast? consemnare va ar?ta o imagine limpede ?i coerent? a incidentului ?i a felului
în care s-a desf??urat, de la început pân? la sfâr?it.”

Cu siguran??, doamnei Hyegyeong nu-i lipse?te talentul de scriitor. În ciuda distan?ei dintre
epoci ?i culturi, tonul ei este direct ?i actual, faptele evocate par s? se petreac? în fa?a ochilor
no?tri (poate ?i datorit? caracterului lor extraordinar, care ne face s? asist?m parc? la un film
cu final tragic); stilul expresiv, denotând cultura autoarei, precum ?i finele observa?ii de natur?
politic?, psihologic? ?i filosofic? ne captiveaz?, iar cartea, de?i cuprinde numeroase aluzii
obscure, care fac obligatorii notele de subsol, precum ?i detalii mai pu?in interesante, pentru
c? nu ?tim aproape nimic despre persoanele la care se face referire, este imposibil de l?sat din
mân? pân? la final – cu toate c? îl cunoa?tem. De-a lungul întregii opere apare ca un fir ro?u
men?ionarea datoriei de so?ie ?i fiic? a doamnei Hyegyeong. Astfel, ea repet? în nenum?rate
rânduri c? regret? faptul c? nu s-a sinucis în urma celor întâmplate cu so?ul ei, considerând c?
singurul motiv care a oprit-o a fost datoria fa?? de fiul lor. Înc? din motivarea c?r?ii, ne spune
c?, ajuns? la vârsta de 60 de ani, una important? în cultura coreean?, simte un dor puternic
pentru so?ul ei mort de mult. Se c?s?toriser? oficial în 1744, când ambii aveau nou? ani. La
cinsprezece ani, odat? cu ceremonia de consumare a c?s?toriei, Prin?ul Sado fusese numit
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Prin? Regent, lucru care le umbrise bucuria. În timpul dinastiei Joseon existau dou? tipuri de
Regen??: cea exercitat? de Regina v?duv? când noul Rege era înc? minor ?i cea exercitat?
de Prin?ul Mo?tenitor atunci când Regele dorea s?-i transfere acestuia o parte dintre
îndatoririle sale din cauza vârstei sau a st?rii proaste de s?n?tate. În mod inevitabil, al doilea
tip de Regen?? crea mai mult? tensiune, mai ales în contextul politic al Coreei secolului al
XVIII-lea, în cadrul luptei dintre fac?iuni. Prin?ul Sado a fost Regent timp de treisprezece ani,
din 1749, când avea cinsprezece ani, pân? la moartea sa, în 1762. Oricum, cele mai
importante hot?râri îi apar?ineau tat?lui s?u, iar faptul c? acesta nu era mul?umit de felul în
care se achita de sarcini a contribuit din plin la felul tragic în care s-a încheiat totul.

Dac? cele dou? variante prezentate mai sus nu au fost considerate satisf?c?toare,
care este interpretarea propus? de doamna Hyegyeong? Modul în care pune
problema aceasta în capitolul final al Memoriilor sale este unul foarte echilibrat ?i
conving?tor. Astfel, ea consider? c? nici Regele Yeongjo, nici Prin?ul Sado nu pot fi
învinov??i?i de cele întâmplate. B?trânul Rege este v?zut ca un monarh în?elept,
care a fost nevoit s?-?i sacrifice sentimentele paterne în numele salv?rii dinastiei, iar
Prin?ul, ca o victim? a unei boli imposibil de evitat, care ar fi pus în pericol ?ara dac?
el ajungea pe tron. S? urm?rim filmul evenimentelor prin ochii autoarei, care, fiind
cea mai apropiat? de Prin?ul Sado, a asistat la multe incidente despre care nici
Regele Yeongjo nu a fost informat. Doamna Hyegyong i-a fost al?turi Prin?ului Sado
în cea mai mare parte a vie?ii acestuia, având împreun? patru copii: dou? fiice,
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Prin?esele Chongyon ?i Chongson, ?i doi fii, Prin?ul Uiso, care a murit la vârsta
de doi ani, ?i viitorul Rege Jeongjo. Ea î?i descrie de mai multe ori so?ul în cadrul Memoriilor
, considerând c? acesta era deosebit de înzestrat din punct de vedere intelectual ?i
sufletesc ?i c? ar fi putut fi un Rege bun dac? nu ar fi c?zut victim? bolii. De fapt,
capitolul din 1805 al Memoriilor este o adev?rat? biografie a Prin?ului Sado, pe care v?duva
acestuia o realizeaz? cu minu?iozitate, punctând evenimentele cele mai importante, care
contribuie la caracterizarea lui, ?i meditând asupra influen?ei pe care au avut-o acestea
asupra destinului tragic al Prin?ului.
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Doamna
Hyegyeong nu începe cu perioada de dup? nunt?, când ?i-a cunoscut so?ul, ci ne prezint?
am?nunte din primii lui ani de via??, ce contureaz? portretul unui copil sclipitor ?i care nu
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d?dea semne c? ar avea vreo problem?. Unul dintre episoadele impresionante este cel în care
copilul de trei ani face diferen?a între m?tasea alb? ?i bumbac, spunând c? m?tasea este un
material luxos ?i prefer? bumbacul (aceast? preferin?? îl va urm?ri ?i în ultimii ani de via??: în
momentul dinaintea condamn?rii î?i înfurie pentru ultima dat? tat?l pentru c? purta lenjerie de
bumbac nealbit, specific? perioadei de doliu. Supersti?iosul Rege Yeongjo a luat acest lucru
drept o exprimare a dorin?ei de a-l vedea mort). Autoarea consider? c? primul factor care a
contribuit la declan?area bolii Prin?ului a fost separarea de p?rin?i, înc? de la cea mai fraged?
vârst?. Sado fusese un fiu mult-a?teptat, iar dorin?a tat?lui s?u era s?-l numeasc? Prin?
Mo?tenitor cât mai repede. Din acest motiv, la doar 100 de zile dup? na?terea sa, Prin?ul a
fost mutat într-un pavilion special, unde urma s? fie educat ca Prin? Mo?tenitor. Din p?cate,
acesta se afla la o distan?? de câ?iva kilometri de re?edin?ele p?rin?ilor s?i, iar dac? în primii
ani de via?? ei mergeau s?-l vad? destul de des, dup? ce a împlinit patru ani, Prin?ul a r?mas
în grija doamnelor înso?itoare. Doamna Hyegyeong le consider? vinovate pentru c? l-au f?cut
s? aprecieze jocurile de-a r?zboiul ?i artele mar?iale pân? când acestea au devenit o
adev?rat? obsesie (pentru care tat?l s?u îl certa în public mai târziu, umilindu-l în mod repetat,
ceea ce l-a f?cut pe Prin? s? încerce s? ascund? ce f?cea). Aceste activit??i l-au f?cut s?
neglijeze studiile, iar crescând în mijlocul doamnelor înso?itoare nu a beneficiat de un model
de comportament potrivit unui viitor monarh, fiind l?sat s? creasc? la întâmplare. Autoarea
reflecteaz? cu triste?e: copiii sunt influen?a?i de mediul înconjur?tor, iar Sado nu a beneficiat
de un mediu care s?-l ajute s?-?i cultive tr?s?turile necesare rolului s?u viitor. Crescut departe
de p?rin?i, severitatea acestora nu f?cea decât s?-l sperie în momentele când intra în contact
cu ei.

Când Prin?ul avea ?apte ani, a început s? apar? o barier? între el ?i tat?l s?u: Sado
se temea de acesta, iar Regele a început s? cread? c? Prin?ul Mo?tenitor se
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dezvolt? într-un fel nepotrivit cu un urma? la tron. De?i se descurca bine la studiu ?i
era chiar l?udat de cei care îl înv??au, când era verificat de tat?l lui, Prin?ul p?rea
s? nu ?tie nimic, r?spunzând foarte greu pentru c? îi era fric? s? nu gre?easc?. Este
începutul numeroaselor incidente care vor duce la o înstr?inare imposibil de dep??it
între cei doi. Ele au culminat în ultimii ani de via?? ai Prin?ului cu episoade în care
boala lui se manifesta cel mai pregnant în prezen?a tat?lui s?u, fiecare f?cându-l ?i
mai vinovat în ochii Regelui. Doamna Hyegyeong, de?i î?i exprim? în nenum?rate
rânduri admira?ia ?i recuno?tin?a pentru socrul ei, nu ezit? în acest capitol al Memoriilor s?-l
învinov??easc? direct pentru felul în care ?i-a tratat fiul de-a lungul vie?ii acestuia. Chiar dac?
încearc? s? creeze un echilibru men?ionând în mod repetat nevinov??ia Regelui Yeongjo
pentru hot?rârea de a-?i condamna fiul la o moarte îngrozitoare, acuza?iile pentru provocarea
?i agravarea bolii acestuia sunt f?r? echivoc.

Înc? de când Prin?ul avea o vârst? fraged?, scrie ea, tat?l lui, de?i nemul?umit de
evolu?ia sa, nu a încercat s? se apropie de el sau s?-l înve?e personal, limitându-se
la a-i face repro?uri ori de câte ori îl vedea ?i la a spera c? se va întâmpla o minune
care s?-l schimbe în urma?ul ideal la tron la care visa. Îns? tot ce s-a întâmplat a
fost c? distan?a dintre ei a sporit, Prin?ul ajungând s? considere întâlnirile cu tat?l
s?u o corvoad?. Doamna Hyegyeong declar? c?, la vârsta de zece ani, dup?
c?s?toria lor ?i mutarea ei la Palat, a fost ?ocat? de atmosfera strict? ?i i s-a p?rut
„extrem” faptul c? so?ul ei st?tea în fa?a tat?lui lui în aceea?i pozi?ie ca oficialii,
adic? prosternat. Un alt semn al stresului resim?it de Prin? este, dup? ea, faptul c?
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nu reu?ea niciodat? s? fie gata la timp diminea?a, lucru care i-a dat de b?nuit înc?
de atunci, f?când-o s? se întrebe dac? nu cumva era bolnav. În 1748 au avut loc
dou? evenimente care, consider? autoarea, au influen?at în r?u starea so?ului ei.
Acesta s-a îmboln?vit grav, pierzându-?i adesea cuno?tin?a, iar una dintre surorile
lui, Prin?esa Hwapyong, a murit. Doamna Hyegyeong deplânge moartea ei din dou? motive:
Prin?esa avea suflet bun ?i ?inea la fratele s?u, ajutând la normalizarea rela?iei lui cu tat?l lor;
de asemenea, fiind fiica preferat? a Regelui, acesta a suferit atât de mult din cauza pierderii ei
încât a avut o perioad? în care a ignorat tot restul. Astfel, Prin?ul Sado a fost l?sat din nou în
voia sor?ii, iar el ?i-a neglijat studiile pentru a se întoarce la jocurile care-i pl?ceau. Îns? a
ap?rut un element nou. Prin?ul a început s? fie interesat de ocultism, cerând s?-i fie scrise
formule magice pe care le memora ?i studiind c?r?i despre acest domeniu. La un moment dat,
are impresia c?-l vede pe zeul tunetului, fiind îngrozit ?i c?p?tând o fobie fa?? de furtunile cu
desc?rc?ri electrice. Doamna Hyegyeong aminte?te de acest lucru în contextul descrierii
ultimelor zile de via?? ale so?ului ei, scriind c? i se strânge inima la gândul c? acesta a murit
chiar în timpul unei astfel de furtuni, ceea ce trebuie s?-i fi f?cut sfâr?itul ?i mai chinuitor.

Când Regele ?i-a f?cut din nou timp pentru fiul lui, a început s?-l verifice iar în public, f?cându-l
de râs f?r? cru?are ori de câte ori se încurca. Autoarea consider? c? acest tratament a f?cut ca
în sufletul Prin?ului s? înceap? s? se nasc?, pe lâng? teroare ?i con?tiin?a faptului c? nu este
iubit de p?rin?i (doamna Sonhui, mama lui, nu credea în manifest?rile prea exuberante ale
afec?iunii p?rinte?ti, astfel încât nu oferea nicio compensare pentru atitudinea so?ului ei fa??
de Sado), o furie care nu a încetat s? creasc? pân? la moartea lui, ducând în ultimii ani de
via?? la multe momente îngrozitoare. Doamna Hyegyeong nu se teme s?-?i critice socrul,
chiar dac? ofer? o justificare pentru un alt aspect nefast al comport?rii acestuia. În urma
numeroaselor încerc?ri prin care trecuse de-a lungul vie?ii, scrie ea, Regele Yeongjo devenise
extrem de supersti?ios. De exemplu, nu suporta s? aud? cuvinte pe care le considera de r?u
augur, ca „moarte”, iar când îndeplinea îndatoriri oficiale care îi displ?ceau, ca audierea
criminalilor, folosea o intrare diferit? în re?edin?a sa, î?i schimba hainele, trebuia s? vorbeasc?

page 9 / 22

KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

neap?rat cu cineva dup? aceea ?i apoi se sp?la pe din?i ?i în urechi. Sado a îndeplinit rolul de
„paratr?snet” pentru tat?l lui: dup? învestirea ca Prin? Regent i s-au încredin?at îndatoririle de
care acesta se ferea, fiind toat? ziua într-o atmosfer? sumbr?, care nu putea s?-i
îmbun?t??easc? în vreun fel situa?ia. În plus, tat?l lui nu era mul?umit niciodat? de el dup? ce
îl numise Regent, indiferent cum ar fi procedat, ajungând s?-l considere atât de incapabil încât
îl învinov??ea ?i pentru calamit??ile naturale, socotind c? acestea sunt aduse de lipsa de
virtute a Prin?ului. Dup? cum spune autoarea, so?ul ei nu avea parte de niciun moment în care
s? aib? lini?te sau s? nu se simt? r?nit, ad?ugând c? este de neîn?eles cum un Rege atât de
în?elept ca Yeongjo nu a observat nicio clip? ce se întâmpla cu fiul s?u, punând totul pe
seama lipsei sentimentului de pietate filial?.

În 1753, devenea tot mai clar c? Prin?ul era bolnav, dar, scrie doamna Hyegyeong,
p?rea s? aib? dou? personalit??i: când boala lui nu se manifesta, era binevoitor,
gândea limpede ?i matur; îns?, când boala punea st?pânire pe el, se schimba atât de
radical încât nu mai p?rea aceea?i persoan?. Uneori era frustrant c? în prezen?a
tat?lui s?u ?i a oficialilor acesta se purta aproape normal, în timp ce ea ?i personalul
de la re?edin?a lor erau teroriza?i din cauza manifest?rilor lui. Ne sunt prezentate o
serie de evenimente extreme, care par s? fac? parte dintr-un lan? al fatalit??ii, fiecare
sporind aversiunea dintre tat? ?i fiu ?i aducând tot mai aproape deznod?mântul tragic.
Primul dintre acestea are loc într-o perioad? în care Yeongjo, în urma unor
neîn?elegeri, se gânde?te s? abdice, iar Prin?ul este atât de disperat încât se love?te
cu fruntea de pavajul din curte. Al doilea se întâmpl? dup? o boal? a doamnei Sonhui.
Dorind s? stea mai aproape de mama lui în aceast? situa?ie, Sado se mut? lâng?
re?edin?a surorii sale, Prin?esa Hwawan, noua fiic? favorit? a Regelui. Cum una dintre
supersti?iile lui Yeongjo era s? nu le permit? persoanelor pe care nu le suporta s? stea în
acela?i loc cu cele la care ?inea, el îi spune fiului s?u s? plece imediat. Acesta este atât de
tulburat încât sare pe geam, fiind, evident, certat dup? aceea. Este prima ocazie în care
Prin?ul î?i exprim? dorin?a de a se sinucide.
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O alt? întâmplare are loc din cauza faptului c? Prin?ul Sado era nu numai incapabil s?-i
ascund? ceva tat?lui s?u, de?i ?tia c? va avea de suferit, dar chiar era în stare s? recunoasc?
un lucru pe care nu-l f?cuse, dar de care era acuzat. Fiind certat cu asprime pentru c? ar fi
b?ut, de?i nu era adev?rat, intr? într-o stare de furie ?i r?stoarn? accidental o lumânare, ceea
ce face ca dou? cl?diri s? ia foc. Acuzat din nou de tat?l s?u, pretinde c? ar fi dat foc
inten?ionat, dup? care încearc? s? sar? într-o fântân?. Dup? acest moment, a început s?-?i
piard? controlul ?i în fa?a oficialilor. Doamna Hyegyeong aminte?te ?i de scene mai pl?cute,
care dovedesc, consider? ea, c?, dac? Prin?ul ar fi fost tratat altfel, s-ar fi putut vindeca. Este
vorba de o c?l?torie în care acesta s-a purtat irepro?abil, fiind extrem de bucuros pentru c? era
prima dat? când i se permitea acest lucru, precum ?i de anivers?ri oficiale la care ?i-a exprimat
felicit?rile f?r? gre?eal?.
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Dup? moartea Reginei, la boala Prin?ului se adaug? intrigile unor persoane intrate în gra?iile
Regelui Yeongjo, care supravegheau fiecare ac?iune a lui Sado ?i-i raportau totul tat?lui s?u.
Din ce în ce mai nemul?umit, Regele a început s?-l certe zilnic în public în perioada de doliu,
ceea ce a adus furia Prin?ului în punctul critic. Din acest moment, a început s?-?i exprime
frustrarea prin acte de violen?? asupra eunucilor, iar în acela?i an, 1757, s-a declan?at ceea
ce so?ia lui nume?te „fobia fa?? de haine”. Aceasta îl f?cea pe Prin? s? nu fie în stare s? se
îmbrace pân? nu ardea uneori pân? la 30 de costume, motivul fiind „stafiile” sau faptul c? i se
p?rea c? tat?l lui se sup?r? pe el din cauza hainelor pe care le purta. Când, în sfâr?it, reu?ea,
era atât de mul?umit încât purta acela?i rând de haine pân? se murd?reau. Din cauza acestei
fobii, nu numai c? sufereau cei din jur, eunucii fiind adesea b?tu?i, dar banii aloca?i între?inerii
Prin?ului Mo?tenitor se dovedeau insuficien?i din cauza cantit??ilor de materiale consumate.
În scurt timp, Prin?ul, care se rugase plângând în fa?a tabletei comemorative a fostei Regine
s? moar? ?i s? scape de suferin?e, a ajuns pân? la crime, ucigând eunuci ?i doamne
înso?itoare, dar, dup? cum scrie doamna Hyegyeong, nimeni nu putea fi sigur c? nu va fi
urm?toarea victim?. Tot în perioada aceea, el î?i înfurie tat?l ?i mai mult luând-o drept
consoart? pe una dintre doamnele înso?itoare ale fostei Regine, ceea ce era interzis. În urma
repro?urilor continue ale Regelui, Sado a s?rit într-o fântân? din fa?a uneia dintre re?edin?e,
fiind salvat de interven?ia unei g?rzi ?i de faptul c? fântâna era aproape înghe?at?.

page 12 / 22

KoreaFilm.ro
Primul site romanesc dedicat cinematografiei si culturii coreene
http://koreafilm.ro/blog

În anul urm?tor, Yeongjo s-a îmboln?vit grav, iar când ?i-a revenit ?i-a chemat fiul ?i i-a cerut
s?-i m?rturiseasc? tot ce f?cuse în ultima perioad?, dorind s? vad? dac? î?i recunoa?te
crimele. Acum are loc un dialog emo?ionant, care ar fi putut schimba lucrurile, dup? p?rerea
autoarei: Prin?ul îi spune Regelui c?, atunci când furia pune st?pânire pe el, nu se poate
controla, lini?tindu-se doar dup? ce omoar? un animal sau un om. Întrebat de ce, el r?spunde
c? sufer? foarte mult, fiind trist pentru c? tat?l s?u nu-l iube?te ?i sup?rat când acesta îl critic?,
iar totul se transform? în furie. Dup? aceea, el îi spune Regelui ?i num?rul celor pe care i-a
ucis din acest motiv. Înduio?at pentru o clip?, Yeongjo îi promite c? nu se va mai purta a?a,
dar nu se va ?ine de cuvânt. În 1759, fiul Prin?ului Sado, viitorul Rege Jeongjo, este f?cut
Prin? Mo?tenitor, moment care îl umple de mândrie pe tat?l s?u. Ca p?rinte, ne spune doamna
Hyegyeong, comportamentul lui nu era afectat de boal? ?i a r?mas astfel pân? la sfâr?it, în
ciuda faptului c? preferin?a lui Yeongjo pentru nepotul s?u era vizibil? pentru toat? lumea ?i
l-ar fi putut afecta.
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Dup? nunta Regelui cu noua sa so?ie (Regina Jeongsun), momente în care Sado s-a purtat
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irepro?abil, starea lui a început s? se deterioreze dramatic, incluzând halucina?ii ?i ajungând
un motiv de îngrijorare pentru toat? lumea de la curte. Evident, tat?l lui a început s?-l certe ?i
mai mult. Un nou punct culminant a fost atins pe 21 ianuarie, de ziua de na?tere a Prin?ului,
ocazie cu care Yeongjo obi?nuia s? ?in? o adunare la care se discuta despre Prin? ?i acesta
era criticat. În acel an, Prin?ul Regent a fost atât de sup?rat de tortura reînnoit? în fiecare an,
încât nu s-a mai putut ab?ine ?i ?i-a dat frâu liber furiei în fa?a mamei sale, ceea ce nu se mai
întâmplase pân? atunci. A fost probabil prima dat? când doamna Sonhui a v?zut gravitatea
st?rii lui ?i unul din episoadele care au contribuit la interven?ia ei pe lâng? Rege pentru a-l
elimina pe Sado.

În 1760, Prin?ul a început s?-?i doreasc? tot mai mult s? plece de la Palat sau s?-?i fac?
tat?l s? se mute mai departe de el. Cum nu avea niciun fel de influen??, s-a folosit de sora
lui, Prin?esa Hwawan, care a reu?it s? ob?in? ambele lucruri. Astfel a început o nou?
perioad?, cea a plec?rilor sale de la Palat. Prima c?l?torie a fost la Onyang, unde nu
numai c? nu a terorizat oamenii, dar le-a l?sat acestora impresia unui viitor Rege în?elept,
cu un comportament exemplar, doamna Hyegyeong punând îmbun?t??irea st?rii lui pe
seama sentimentului de eliberare produs de p?r?sirea palatului. Dup? întoarcere, îns?, nu
i s-a mai permis s? c?l?toreasc? în alt? parte, a?a c? în 1761 a început s? plece pe
ascuns. Una dintre cele mai lungi c?l?torii a fost cea la Pyongyang, care a durat dou?zeci
de zile, perioad? în care so?ia lui ?i eunucii au încercat s?-i ascund? absen?a punând un
eunuc s?-i ?in? locul. Acesta s-a pref?cut bolnav, stând în camera Prin?ului ?i imitându-i
vocea în tot acel timp. Dup? întoarcere, Sado s-a îmboln?vit grav, doamna Hyegyeong
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afirmând c? regret? c? el nu a murit atunci, pentru c? ar fi sc?pat de groaznicul sfâr?it pe
care l-a avut, iar familia lui nu ar fi avut de suferit atâ?ia ani dup? aceea. Regele a
descoperit întâmpl?tor o peti?ie în care erau criticate c?l?toriile secrete ale fiului s?u, iar
Sado i-a m?rturisit so?iei lui c? simte c? urmeaz? s? i se întâmple ceva r?u. Într-un
moment de premoni?ie, i-a spus c? este sigur c? tat?l lui îl va ucide, pentru c? are un
Prin? Mo?tenitor c?ruia s?-i lase tronul. Mai mult, a prezis ?i c? Regele îl va face pe
acesta fiu adoptiv al Prin?ului Hyojang, fratele mort cu mul?i ani în urm? al lui Sado,
pentru a rupe orice leg?tur? legal? dintre tat? ?i fiu (acest lucru s-a ?i întâmplat în 1764, la
doi ani dup? moartea Prin?ului Sado, prin decretul regal care i-a f?cut s? sufere foarte
mult pe doamna Hyegyeong ?i pe fiul ei, ducând la faimoasele cuvinte cu care acesta ?i-a
început domnia: „Sunt fiul Prin?ului Sado!”).

Au urmat ?i alte evenimente care au înr?ut??it ?i mai mult situa?ia deja insuportabil?, cum ar fi
faptul c? Regele i-a interzis lui Sado s? asiste la ceremonia de trei zile care a urmat select?rii
unei so?ii pentru fiul lui. Este interesant, îns?, c? doamna Hyegyeong nu ne spune exact ce
incident a declan?at partea final? a tragediei, ci doar c? în martie 1762 Prin?ul a avut iar o
perioad? de mari dificult??i cu tat?l lui. În urma acesteia, i-a pus pe eunuci ?i pe doamnele
înso?itoare s? strige lucruri cât mai urâte despre Rege, a început s? bea, de?i Yeongjo
interzisese acest lucru, ?i s? dea petreceri la care aducea diverse femei, printre care o
c?lug?ri?? ?i multe curtezane. În plus, î?i decorase re?edin?a în stilul unei camere funerare. În
mai, ultima sa lun? de via??, a cerut construirea unui spa?iu subteran, în care ?i-a depozitat
armele ?i echipamentele militare în caz c? Regele l-ar fi vizitat prin surprindere, îns? aceasta a
devenit ulterior o dovad? a faptului c? ar fi conspirat. În aceea?i perioad?, primind vizita
doamnei Sonhui, Prin?ul a tratat-o într-un mod atât de fastuos, fiind atent la fiecare detaliu,
încât doamna Hyegyeong crede c? a presim?it c? era ultima dat? când î?i vedea mama.
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Aceasta, în schimb, a fost speriat? de demonstra?ia lui de afec?iune, considerând-o un alt
semn al bolii. Desp?r?irea lor a fost înc?rcat? de durere.

În aceea?i perioad?, Prin?ul i-a scris Prin?esei Hwawan, acuzând-o c? nu face mare lucru
pentru el, scrisoare care era, dup? spusele so?iei sale, imposibil de citit din cauza limbajului
folosit. Cuprins de o furie incontrolabil?, Sado ar fi lansat apoi amenin??ri cu moartea la
adresa Regelui, ceea ce se pare c? a fost ultima pic?tur?. În urma acestui zvon, doamna
Sonhui i-a scris norei sale c? simte de datoria ei s? încerce s? salveze dinastia. Doamna
Hyegyeong nu a în?eles exact ce voia s? spun?, dar a aflat în aceea?i zi, când Prin?ul a fost
luat ?i dus în fa?a Regelui. În cele dou? zile dinainte, Sado î?i presim?ise moartea ?i nu a
protestat când a fost chemat, dar ?i-a rugat tat?l s? nu-i fac? a?a ceva, promi?ând c? se va
îndrepta. De?i so?ia ?i copiii s?i mai sperau ca el s? scape totu?i cu via??, dup? dou? zile de
la închiderea lui în cuf?rul pentru orez, Regele a poruncit ca acesta s? fie legat cu frânghii ?i
acoperit cu iarb?, ceea ce ar?ta c? nu avea de gând s?-?i schimbe hot?rârea.
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Dup? moartea Prin?ului, mama lui s-a îmboln?vit grav, doamna Hyegyeong spunând c?
durerea ei s-a transformat într-o tumoare care a ucis-o. Regele i-a acordat un titlu postum
?i i-a atribuit salvarea dinastiei, îns? doamna Sonhui considera c? „nici m?car iarba nu va
cre?te pe mormântul ei”. Nora sa o comp?time?te, scriind c? aceasta ?i-a sacrificat inima de
mam? pentru a împiedica o tragedie ce ar fi putut pune cap?t dinastiei. De asemenea, ea
crede c? Regele Yeongjo nu putea evita hot?rârea pe care a luat-o ?i c? a ac?ionat în numele
datoriei, de?i pentru el a fost dureros s? fie nevoit s?-?i condamne fiul la moarte. Cuvântul care
revine obsesiv de-a lungul acestui capitol este „fatalitate”: doamna Hyegyeong pune faptul c?
tragicele întâmpl?ri nu au putut fi împiedicate pe seama voin?ei cerurilor, care a f?cut ca boala
so?ului ei s? se înr?ut??easc? pân? când a devenit un pericol pentru dinastie.
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Acestea sunt faptele relatate de un martor la majoritatea evenimentelor, care de?inea cele
mai multe elemente despre cele întâmplate. Dup? cum afirm? chiar ea, au existat ?i intrigi,
printre cele mai importante num?rându-se cele ini?iate de Kim Kwiju, fratele noii Regine,
care spera c? odat? cu condamnarea Prin?ului va fi îndep?rtat ?i fiul acestuia, iar el va
putea aduce pe tron un Prin? pe care s?-l manipuleze. Intrigile împotriva lui Sado au g?sit
un teren propice, având în vedere aversiunea tat?lui s?u fa?? de el, astfel încât rolul lor nu
poate fi ignorat. Aceast? ipotez? este sus?inut? ?i de oficiali importan?i precum consilierul
Chae Jegong: „De zeci de ani, tr?iesc în tulburare ?i-mi duc zilele în sil?. Printr-o tr?dare
nemaiîntâlnit?, acea ceat? de mincino?i l-a calomniat pe Prin?ul Mo?tenitor Sado ?i l-a
acuzat pe nedrept. De?i a? fi gata s?-mi risc via?a, situa?ia este atât de critic? încât nu a
venit înc? momentul s? dezv?lui adev?rul. Dar dac? Maiestatea Sa nu îndr?zne?te s?-l
aud? ?i nu i-l pot spune, m?car poporul s? poat? în?elege cel pu?in motivul unei
asemenea st?ri de lucruri. Dar, pe propriul meu risc, m? simt obligat s? pun întrebarea.
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Dac? infamiile acestor rebeli ar trebui s? r?mân? ascunse pe veci, cum va putea
posteritatea s? desprind? un înv???mânt veridic din trecut?” [1] sau chiar de
Regele Jeongjo: „Doar ranchiuna m? mai ?ine înc? în via??! Eu, fiul nerecunosc?tor, am
mereu în fa?a ochilor un trecut care se înal?? în memoria mea ca o stânc? nepieritoare.
V-a?i datorat existen?a în acela?i timp voin?ei cerului ?i dorin?ei fierbin?i a poporului.
Dar eu – cum a? îndr?zni s? dezv?lui c? nu am respectat obliga?iile pe care mi le
impunea na?terea mea? Iau ast?zi în mân? pensula de scris cu ochii plini de lacrimi ?i
printre hohote de plâns, pentru a m?rturisi în fa?a palatului vostru ceresc: Da, sunte?i
într-adev?r nepotul lui Sukjong, fiul lui Yeongjo, prenumele vostru este Hwon,
prenumele de adult este Yun-kwan.” [2]

De asemenea, faptul c? Sado era bolnav nu exclude posibilitatea ca acesta s? fi fost
într-adev?r implicat într-un complot, c?l?toriile sale din ultima perioad? a vie?ii fiind
înv?luite în mister (?tim îns? c? socrul s?u a pus s? fie urm?rit în cel pu?in una
dintre ele, iar dup? moartea Prin?ului au ap?rut zvonurile c? acesta ar fi adus
cuf?rul pentru orez. Doamna Hyegyeong neag? acest lucru, dar unul dintre
scopurile Memoriilor sale este cel de a-?i ap?ra familia, încercând s? îndep?rteze orice
suspiciune asupra membrilor acesteia). Astfel, tragicele întâmpl?ri p?streaz? înc? multe
semne de întrebare, în ciuda dorin?ei sale de a le clarifica o dat? pentru totdeauna.
Moartea Prin?ului a fost un episod extrem de traumatizant pentru fiul s?u, Regele Jeongjo,
care ?i-a petrecut via?a încercând s?-?i reabiliteze tat?l, mutând în cele din urm?
mormântul acestuia, despre care pute?i citi aici la fort?rea?a Hwaseong, inaugurat? cu ocazia
zilei de na?tere a doamnei Hyegyeong, care împlinea ?aizeci de ani. De asemenea, dinastia a
trecut printr-un pericol real, condamnarea Prin?ului Sado ducând la îndoieli persistente asupra
legitimit??ii ca Rege a fiului s?u, ce i-au marcat întreaga domnie, în ciuda m?surii luate de
Regele Yeongjo în 1764.
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Întâmplarea a inspirat, prin natura ei extrem?, numeroase drame, filme ?i c?r?i care au
încercat s? surprind? cât mai bine toate elementele sale, îns?, în lipsa unor preciz?ri
asupra unor momente-cheie, ea r?mâne inepuizabil?. Probabil c? moartea Prin?ului Sado
a fost rezultatul unei combina?ii între intrigi ?i boala sa, una dintre cauze fiind insuficient?,
în absen?a celeilalte, pentru a duce la acest deznod?mânt. Dac? el nu s-ar fi îmboln?vit
în cazul în care ar fi fost tratat altfel de tat?l s?u, a?a cum afirm? so?ia lui, este discutabil,
de?i pare evident c? aceast? component? a avut o contribu?ie major? la problemele sale
psihice. Este posibil ca, în absen?a stimulului permanent reprezentat de criticile Regelui,
boala Prin?ului s? nu se fi manifestat atât de puternic sau s? nu fi ajuns atât de repede
într-un punct atât de avansat. Desigur, anumite p?r?i ale relat?rii doamnei Hyegyeong ar
putea fi interpretate ?i altfel decât ca descrieri ale unor manifest?ri ale bolii so?ului ei,
îns? acestea sunt doar supozi?ii pentru care nu dispunem de dovezi (?tim c? Jeongjo
avea alt? p?rere despre anumite aspecte, iar mama sa îi r?spunde c? este mai în m?sur?
decât el s? le interpreteze, deoarece era prea mic la data desf??ur?rii evenimentelor.
Viitorul Rege avea totu?i zece ani la acea dat? ?i era de o inteligen?? ie?it? din comun
pentru vârsta lui, fiind, în plus, obligat s? se maturizeze mai repede din cauza situa?iei
tat?lui s?u). Yeongjo a avut ulterior remu?c?ri pentru hot?rârea luat?. Dup? cum se
întreba nora acestuia, „Oare care este acum rela?ia celor doi, tat? ?i fiu, desp?r?i?i de via??
?i moarte?”. Ce poate fi afirmat cu siguran?? este c? to?i protagoni?tii au suferit enorm, dar, în
urma sacrificiului lor, a?a cum subliniaz? doamna Hyegyeong, dinastia a fost salvat?, iar
Coreea a cunoscut una dintre perioadele cele mai înfloritoare din istoria sa.
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Surse: “The Memoirs of Lady Hyegyong, The Autobiographical Writings of a Crown
Princess of Eighteenth-Century Korea”, Translated with an Introduction and Annotations by
JaHyun Kim Haboush, University of California Press, 1996 Yi In-Hwa, “The Everlasting
Empire”, edi?ia în limba francez?, tradus? din coreean? de Cho Hye-young, editura
Maisonneuve & Larose, 2000 [1] Fragment din Operele complete ale lui Pon-am
(pseudonimul lui Chae Jegong), 1793, folosit drept motto pentru capitolul 4 din “The
Everlasting Empire” [2] Fragment din Operele complete ale Regelui Jeongjo, 1789,
volumul 16, folosit ca motto pentru capitolul 5 din “The Everlasting Empire”
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