
Korytnačie lode 
Žeriavie formácie admirála i Sun-sina
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Už v polovici 16. storočia podnikali Ja-
ponci sporadické nájazdy na kórejské 
pobrežie. Na ochranu krajiny vláda zria-
dila Radu obrany hranice, ale zodpovední 
jangbanskí úradníci prijali len minimálne 
opatrenia. V Japonsku však vtedy vznikla 
nová situácia. Tojotomi Hidejoši ukončil 
vnútorné rozbroje v krajine a zjednotil 
Japonsko. Hneď potom začal uskutoč-
ňovať svoje ambiciózne plány inváziou 
do Kórey, ktorá však mala byť iba nástu-
piskom pre ďalšiu expanziu. V roku 1589 
vyslal ku kórejskému kráľovi posolstvo 

s listom, v ktorom ho oboznámil so svojím 
úmyslom ovládnuť celú Čínu. Súčasne ho 
vyzval, aby sa k nemu pri ťažení do Číny 
pripojil. Kórejský kráľ v odpovedi uviedol, 
že jeho krajina uznáva nadradenosť čín-
skeho cisára a japonskú ponuku odmietol. 

Hoci kórejský kráľ musel s japonskou 
inváziou rátať, nepodnikol žiadne zásad-
né kroky na zabezpečenie obrany pobre-
žia. Japonské vojská sa vylodili v Pusane 
na jar roku 1592. Podľa cyklického kalen-
dára to bol rok imdžin, preto sa vojna vo 
všetkých prameňoch nazýva imdžinská. 

Kórejčania nedokázali Japoncov zastaviť, 
lebo kórejské loďstvo malo neschopné ve-
lenie. Obrat nastal až v júli 1592, keď bol 
do čela vojenského námorníctva vymeno-
vaný admirál I Sun-sin.

národný hrdina 

Budúci slávny admirál sa narodil roku 
1545 v rodine konfuciánskeho učenca, 
ktorý získal veľmi dobré postavenie na 
kráľovskom dvore v Soule. Politické in-
trigy ho však tak znechutili, že uprednos- 

Každá krajina má svojich národných 
hrdinov. V Kórejskej republike je okrem 

osvieteného kráľa Sedžonga (1397 – 1450) 
najuctievanejšou historickou osobnosťou 

admirál I Sun-sin (1545 – 1598). Ako prvý 
na svete použil v boji obrnené lode a vynašiel 

žeriaviu formáciu, pomocou ktorej víťazil nad 
početnejším nepriateľom. Tento vynikajúci 

kórejský vojvodca ako prvý v dejinách porazil 
japonskú flotilu. Tým zohral rozhodujúcu 

úlohu pri odrazení dvoch japonských vpádov 
na Kórejský polostrov koncom 16. storočia.

Kráľ Sedžong (Sejong) 1397 – 1450
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