
jvadas 

Tangij dinastijos, vienos is ilgiausiai valdziusiij K i -
nijos istorijoje (618-907), valdymo laikotarpj istorikai 
vieningai vadina Kinijos aukso amziumi. Ir neatsitik-
tinai. Daugiausia taip yra del dinastijos pradininko, 
Tangij imperatoriaus Taidzongo, sqmoningi) pastangq. 

Taidzongas* yra vienas iskiliausiij valdovij per vis^ 
istorij^, vienoje gretoje su Augustu, Cingischanu ir 
Napoleonu, o kartais savo darbais ir laimejimais pas-
taruosius netgi pranoksta. Valdant Taidzongui, Kini ja 
tapo didziausia ir stipriausia valstybe pasaulyje. Impe
ratoriaus valdymas issiskyre daugybe protingij, nuovo-
kii j , inovatyviij ir dr^siij laimejimij, visiems lyderiams, 
kokie tik kada nors uzims sost^, buvo nustatyti auksti 
standartai. Isskirtiniai Taidzongo valdymo bruozai sie: 

• Jis subure patarejij komand^ dar iki tol, kai 
dvidesimt astuoneriij metq uzeme sost^. 

• Buvo talentingas administratorius, savo ru-
muose vadovavo visai didziajai politikai, pri-
imant sprendimus jo zodis budavo lemiamas. 

• Buvo vyriausiasis karo strategas, vede ka-
riuomen^ sutriuskinti tiurkij - hunq kara-

* Tangi} Taidzongas (598-649). Tangai yra dinastijos vardas, o Taidzon
gas - imperatoriaus vardas. Asmeninis jo vardas yra Li Siminas. (Aut. 
past.) 



liaus Atilos palikuoniij, - ir is naujo atvere 
Didyj silko keli^. 

• Pats nukove tukstancius priesq. 
• Buvo nepaprastai visapusiskas: lankinin-

kas, medziotojas, zirgq isjodinetojas, poetas, 
kompozitorius, kaligrafas. 

• Pirm^ kartq j Kini ja jsileido tiek kriksciony-
hq, tiek islam^, netiesiogiai nuleme budizmo 
jsisaknijim^ Tibete. 

• Puikiai mokejo pasirinkti zmon^ ir buvo sios 
i srities zinovas: jo imperatoriene buvo viena 

ismintingiausiij ir dorybingiausiij moteri} 
per vis^ istorij^. , ••: 

• Pradejo kurti stipri^, klestinci^, turting^, i l 
gai gyvuojanci^ imperij^ ir labai sekmingai 
fgyvendino sj tiksl§. 

Tangq Taidzongas ir talentingq jo ministrq bure-
lis daug diskutuodavo, kaip geriausia valdyti valstyb?, 
kad dinastija ilgai gyvuotq. Daugelis jq pokalbiij buvo 
uzrasyti, o veliau surinkti ir is j ^ sudaryta antologija 
„Dzenguano valdovo pamokymai". Nuo tada si knyga 
tapo vadovavimo, tvarkos ir valstybes valdymo meno 
klasika. Buvo isversta \, japonij, mongolq, 
mandziuri} ir tangutij (jau isnykusi) kalbas. uoliai 
skaite Kinijos ir visos Azijos saliq valdovai - tokie 
monarchal kaip Mongolij Imperijos chanas Chubila-
jus, Japonijos slogunas Tokugava, Clnij dinastijos Im-
peratorlus Cianlongas. Nudlen Taidzongo m^stysen^ 
visoje Azijoje entuziastingai studijuoja verslo vadovai, 
jmonii} dlrektoriai, valstybiij lyderiai. Imperatoriaus 
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mintimls jau seniai pasidalyta su kitose pasaulio salyse 
gyvenanciais zmonemis. 

S^moningal ar ne, dabartinial lyderiai, - kad ir ko-
kiai organizacijai vadovautij, - daznal prisiima „val-
dovo" pareigas. Polltlskai imperatorius jau yra praei-
ties s^voka, taciau isrinktiejl lyderiai savo valdose ar 
veiklos srityse dazniausiai megaujasi tokia pat valdzia 
kaip ir imperatorlal. Zinoma, verslo lyderiai ir jmonlij 
vadovai bei vadybininkai savo pasaulyje irgi yra tam 
tlkri valdovai. Is tiesij kone kiekvlena sritis turi savo 
valdov^. 

Profs^jungos pirmlninkas* yra savo organi-
, zacijos valdovas. , • 

f :. Labdaros organlzacijos dlrektorlus yra savo 
instltucijos valdovas. . 
Direktorius yra mokyklos valdovas. 
Mokytojas yra klases valdovas. 

V , v Treneris yra sporto komandos valdovas. 
Dirlgentas yra savo orkestro valdovas. 
Leitenantas yra burio valdovas. ' 

\  Tevai yra selmos valdovai. 
Tokj s^ras^ butq gallma t^sti kone be galo. Tu gali 

buti valdovas vienoje situacijoje ir valdlnys kitoje. Gali 
tuo pat metu buti ir valdovas, ir valdlnys. Gali buti val
dlnys, bet slekti taptl valdovu. 

A r valdyti} salj, ar komercln^ jmon^, ar vadovau-
tq komandai, ar butij sektlnas pavyzdys, valdovai ir 

* Autorius pripazjsta moteri} vaidmenj visose siuolaikinio gyvenimo 
srityse ir praso skaitytoji4 atleisti, kad sioje knygoje vartoja vyriskus 
daiktavardzius ir jvardzius. (Aut. past.) 



vadovai turi didziul^ gali^ kitiems zmonems ir iste-
kliams, kuriuos kontroliuoja. Jie geba padaryti didelf 
jtak^ visuomenei, aplinkai ir bendruomenei, kuriose 
veikia. Ir susiduria su aibe problemq, panasiq j tas, su 
kuriomis susidurdavo senoves imperatoriai. 

Apie lyderystf ir vadovavim^ prirasyta daug kny-
gi}. Si yra kitokia: ne vienakryptis patarimi} srautas, o 
veikiau Tangij dinastijos imperatoriaus Taidzongo ir jo 
ministrq pokalbii| antologija. Ir kadangi Tangq dinas
tijos ilgaamziskumas visada buvo laikomas Taidzongo 
isminties jrodymu, cia atskleisti principal istvere laiko 
isbandym^. 

Valdovo ismintis yra tarsi vadovelis visiems, kaip 
elgtis, kai turi valdzi^ ir esi lyderis, pateikia jzvalgq j 
daugyb^ siuolaikiniij vadovavimo problemq: 

• kaip pazinti save; 
• kaip jvertinti zmones; 
• kaip traktuoti rysj tarp moralinio charakterio 

irtalento; 
• kaip lavinti lyderio gebejimus; 
• kaip sustiprinti organlzacijos efektyvum^; 
• kaip pasltelktl karo men^; 
• kaip pasiekti ilgalaikes sekmes. 

Si knyga plrm^ kart^ Vakari} visuomenei pateikia 
Taidzongo ismintj, kuri buvo daugiau kaip tukstan-
tj meti4 studljuojama ir patikrinta. Toliau skaitydami 
pamatysite, kad imperatoriaus pokalbiai su savo m i -
nistrais parinkti ir sugrupuoti pagal dvylika temq. Jos 
sudaro geriausi^ sios antologijos dalj. Paskui trumpai 
aprasytas nepaprastas Taidzongo gyvenimas ir charak-
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teris. Atskleisdami Tangq dinastijos sekmes paslaptis, 
jus perprasite visq didziij, ilgalaikiq jmoniij paslaptis. 

Kadangi atsitiktinai mano seimos pavarde yra to
kia pat kaip dinastijos, kuri^ Taidzongas padejo jkurti, 
jauciu ypating^ dziaugsm^ galedamas jums perteikti 
si^ ismintj. 
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