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Reginele Coreei-Regina Inmok
Regina Inmok a fost sotia regelui Seonjo,al 14-lea rege al dinastiei Joseon, dar a doua
regina, dupa ce regina Euiin a murit in 1600, fara a face niciun copil. Regele Seonjo
avea doi fii, printul Gwanghae si printul Imhae,ambii cu concubina Kim,si a
hotarat sa-i testeze pe cei doi pentru a vedea care este mai potrivit pentru a
deveni print mostenitor.Printul Gwanghae,desi era mai tanar s-a dovedit a fi mai
abil,iar regele la numit print mostenitor. Insa China a protestat fata de numirea lui
Gwanghae,deoarece fratele sau mai mare era in viata,si avea dreptul de a deveni
mostenitor al tronului inca de la nastere.Regele Seonjo a trimis o petitie emisarilor
chinezi pentru a face o exceptie si al accept ape Gwanghae datorita abilitatilor
sale mai bune,insa China a refuzat din nou. Solutia a aparut dupa ce noua
regina,Inmok dadea nastere, in 1606, printului Yeongchang,care era eligibil de a fi
numit print mostenitor,desi era mult mai tanar ca fratii sai,totusi era fiul unui
regine,spre deosebire de cei doi care erau fii unei concubine. Totusi regele nu a
avut de ales, simtind ca sfarsitul sau este aproape,si la ales din nou pe printul
Gwanghae,deoarece fiul reginei Inmok era prea mic,avand doar doi ani.Acest
lucru a impartit curtea in doua,o parte sustinandu-l pe printul Yeongchang,iar
cealalta pe printul Hwanghae. Dupa moartea regelui,Gwanghae succede la
tron.Cu toate astea oameni influenti au complotat pentru al urca pe printul Imhae
pe tron.Aceasta tentative esuaza iar printul Imhae este arestat si moare un an mai
tarziu.Apoi in 1613,privirile lor s-au intors spre printul Yeongchang care avea
atunci sapte ani,incercand sa-l urce pe tron.Si aceasta tentative s-a soldat cu
trimiterea printului in exil, unde a fost ucis. Dupa toate acestea, regina Inmok a
fost arestata din ordinul lui Gwanghae,in interiorul palatului Deoksugung,cunoscut si ca
Seogung (Palatul de Vest),dar dupa detronarea lui,a redevenit regina-mama.

Sala Sogodang,unde regina Inmok a fost arestata,pana dupa detronarea lui Gwanghae.
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Mormantul
reginei Inmok.

page 2 / 2

