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IEVADS 
 

Doktora promocijas darbs ir veltīts mūsdienu Ķīnas Tautas Republikas 

(turpmāk – ĶTR) vadošajam politiskajam diskursam, konkrētāk – tai diskursa 

daļai, kuru var dēvēt par ķīniešu tradicionālo diskursu. Darba tēma ir 

“Tradicionālais Ķīnas diskurss Hu Dzjiņtao ziņojumā Ķīnas Komunistiskās 

partijas 17. kongresam”. 

Pastāv pasaules līmeņa pieprasījums pēc ķīniešu sociālisma izpratnes, 

un no tā loģiski izriet vajadzība pēc skaidrojuma, kādā idejiskā dimensijā 

atrodas ĶTR politika un ko nozīmē Ķīnas sociālisms. 

Darba teorētiskais pamats un politiskā diskursa jēdziena 

traktējumi. Šajā darbā tiek piedāvāta pieeja, kura ļauj ķīniešu sociālisma 

jautājumus pētīt ar politiskās valodas analīzes starpniecību. Darba ontoloģiskā 

nostādne paredz, ka pasaule ir sociāli un diskursīvi konstruēta. Epistemoloģisko 

pozīciju var apzīmēt kā relatīvistisku jeb interpretatīvu. Darba metodoloģija 

definējama diskursīvā konstruktīvisma terminos. Diskursa analīze šajā darbā 

tiek uzskatīta par teoriju. Pamatavots speciāli ierobežots ar vienu dokumentu, 

lai būtu iespēja veikt sistēmisku pētāmā materiāla atlasīšanu un izvērtēšanu. 

Promocijas darbā vārds diskurss tiek izprasts kā sociāli definēts divu (vai 

vairāku) pušu runas akts jeb teksts šī vārda plašākā nozīmē. Svarīgi, ka diskursā 

atspoguļojas ne tikai izteikumu valodnieciskās formas, bet arī implicējas 

vērtējošā informācija, diskursa dalībnieku politiskās nostādnes, kultūr-

vēsturiskās īpašības, konteksts, diskursa mērķi un struktūra.   

Ar vārdu savienojumu politiskais diskurss daži zinātnieki izprot specifiski 

organizētu un tematiski fokusētu izteicienu secību, kura tiek veidota īpašos 

vēsturiskos un sociālos ietvaros un kuras uztveršana var atbalstīt vai mainīt 

varas attiecības sabiedrībā. Pietuvināts šim skaidrojumam ir arī Tojna van 

Deika (Teun A. van Dijk) viedoklis: viņš par politisko diskursu uzskata ar 

politikas lauku saistītu diskursu. Politiskā diskursa pētnieki par fundamentālu 
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principu uzskata to, ka politika tiek konstruēta un īstenota ar politiskā kontekstā 

iekļauta teksta starpniecību.  

Lietojot van Deika 2008. gada terminoloģiju, diskurss, kuram veltīts šis 

darbs, no pētniecības objekta tipa viedokļa definējams kā institucionālais 

politiskais diskurss, tāpēc ka pētāmais teksts saistīts ar ievērojama politiskā 

līdera Hu Dzjiņtao vārdu saistībā ar viņa profesionālo politisko darbību un ticis 

prezentēts atbilstošā vidē – politiskās partijas kongresā. Par institūtiem šajā 

gadījumā var uzskatīt politiķa personu, viņa vietu politiskajā hierarhijā un 

politisko organizāciju. Par pētījuma teorētiskajiem orientieriem kalpo kritiskā 

diskursa analīze (turpmāk – KDA) un politiskā diskursa analīze (turpmāk – 

PDA). 

Politiskā un valodnieciskā savietojamības problēma.  

Diskursa analīze, kas pēta politiku, pēc noklusējuma ir starpdisciplinārs 

virziens, kas galvenokārt paredz lingvistikas un politikas apvienošanu. Politiskā 

diskursa analīzē ir izstrādātas konkrētas metodes, kas palīdz lingvistiskas 

analīzes ceļā noteiktu valodas parādību sasaistīt ar politisko realitāti.  

Kā disertācija, kurā daudz uzmanības veltīts valodas analīzei, būtu 

iekļaujama politikas zinātnes disciplīnā? Jau iepriekš tika minēts, ka gan 

adresanta figūra, gan viņa sociālā pozīcija un viņa pārstāvētā partija pieder pie 

politikas jomas. Gan adresants, gan partija definējami kā politiski institūti, un 

to veidotais un atražotais diskurss ir apzināti politisks. Tāpēc šajā gadījumā nav 

nepieciešamības atbildēt uz KDA izvirzītajiem jautājumiem teksta atbilstības 

noteikšanai, proti, kas pārstāv varu, kāda ir šī varas pārstāvja ideoloģija un kā 

viņš īsteno dominēšanu, jo šajā gadījumā viss politiskais komplekss, kuru citos 

gadījumos tiecas atklāt KDA paradigmā strādājošie pētnieki, ir acīmredzams:  

Hu Dzjiņtao pārstāv varu, jo 10 gadu garumā bijis Ķīnas augstākā amatpersona; 

partijas, kuras kongresā Hu Dzjiņtao nolasīja sava ziņojuma tekstu, ideoloģija ir 

sociālisms marksisma formā, un valsts institūtu un partijas dominēšana ir 

nostiprināta ĶTR likumos. Pierādījumus neprasa arī tas, ka Hu Dzjiņtao 
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ziņojuma adresāts (komunistiskās partijas biedri, valsts pilsoņi) ir 

nevienlīdzīgās pozīcijās ar adresantu, jo tiem ir pieejams daudz šaurāks valsts 

pilnvaru un to īstenošanas instrumentu loks, tāpēc adresāts diskursā spēlē 

ietekmes objekta lomu. Citiem vārdiem sakot, politika disertācijā ir vērojama 

kā acīmredzams fakts, nevis apslēpts slānis. Politiskā sastāvdaļa manifestējas 

adresanta varas pozīcijā, un, līdz ar to, ietekmē uz sabiedrību viņam 

nepieciešamajā virzienā, novērojamā diskursa politiskajā kontekstā, runas akta 

piespiedošajā, obligātajā raksturā. Principā, PDA paredz, ka ikviena politiskā 

komunikācija runas akta vai drukātā teksta formā ir tādu nozīmju nodošana, kas 

ir būtiskas politiskās sistēmas funkcionēšanai. 

Diskursa analīze ir relevanta kā metode un kā politoloģiska darba teorija, 

pat ja iepriekš ir zināms par dominēšanas attiecību klātbūtni darbā pētāmās 

tēmas robežās, jo diskursa analīze sniedz iespēju apskatīt dažādas politiskā 

procesa puses. Primārais, kas interesē disertācijas autoru, ir nevis varas 

klātbūtnes fakta noteikšana, bet gan Ķīnas Komunistiskās partijas (turpmāk – 

ĶKP) diskursa sastāvs un kvalitāte, meklējot tradicionālā ķīniešu politiskā 

diskursa elementus sociālistiskā diskursa ietvaros. Atsevišķu tradicionālā 

ķīniešu diskursa elementu analīze palīdz izprast, kā ĶKP komunikācijā 

norisinās nozīmju pārplūšana sociālistiskā un tradicionālā diskursa robežās. 

Ņemot vērā, ka viss ĶKP diskurss ir pamatā politisks, abu minēto diskursu 

pētīšana ir tiešs politikas zinātnes uzdevums. 

Tradicionālā jēdziens promocijas darbā. No visiem vārdu tradīcija un 

tradicionāls semantiskajiem slāņiem pētījuma kontekstā priekšplānā izvirzās 

nozīme, saskaņā ar kuru tradīcija ir no agrākām paaudzēm mantotie priekšstati 

un vērtības. Tradīcija asociējas ar pagātni, ar to, kas bijis senatnē un kas ir 

pretnostatāms inovācijai. Cenšoties izvairīties no šī definējuma nenoteiktības, 

jāuzsver, ka mūsu gadījumā vārdu savienojums tradicionālais ķīniešu 

politiskais diskurss ir raksturīgs konkrētam periodam. Ar ķīniešu tradicionālo 

diskursu autore izprot tradicionālās Ķīnas (eksistēja no Šan Jiņ/Džou dinastijām 
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līdz pat impērijas sabrukumam 1912. gadā) valodas formulas, domu gājienu, 

jēdzienus, kuriem ir dziļas vēsturiskās saknes un plašs pielietojuma lauks, 

tostarp pārvaldībā. Politiskās domas attīstība atspoguļojās politiskās pārvaldes 

teorijās un tika iekļauta senlaiku kanonos. Šī procesa gaitā izveidojās valsts 

pārvaldes sistēma ar dziļu vēsturi un unikālu terminoloģiju. 

Ilgstošā ķīniešu eiropeizācijas procesā (tajā piedalījās arī Japāna, kura 

agrāk nekā Ķīna sāka pārorientēšanos uz Rietumiem), Ķīnas politiskā valoda 

tika izveidota no jauna, izmantojot Rietumu sociālo terminoloģiju. Turklāt pēc 

imperatora gāšanas un Republikas proklamēšanas 1912. gadā Ķīnas tradicio-

nālās kultūras mantojums lielākoties tika asociēts ar atpalicību un apspiestību, 

tas noteica tieksmi izspiest tradicionālo ķīniešu politiski filozofisko domu, 

tostarp konfūcisko ideoloģiju, no publiskās jomas. Šo pārmaiņu dēļ mūsdienu 

Ķīnas politiskais diskurss daudzos gadījumos ir savietojams ar Rietumu 

politisko diskursu. Taču, kā tiks parādīts šajā darbā, arī mūsdienās tradicio-

nālais diskurss saglabā vai pat no jauna iekaro savas pozīcijas.  

Kā tradicionālā diskursa elementu darba autore izvirza vārdu vai citātu no 

ķīniešu klasiskajiem tekstiem. Elementu noteikšanas procesā tiek izmantotas 

šādas pieejas: lingvistiskā – galvenokārt paredz klasiskās senķīniešu literārās 

rakstu valodas veņjaņ leksikas, semantikas, sintakses, stilistikas, grafēmu 

pētīšanu; vēsturiskā – tekstā iekļautais situācijas apraksts vai frāze satur 

vēsturiskas alūzijas, kā arī saistību ar kādu notikumu vai faktu no ķīniešu 

vēstures; filozofiskā – pastāv sasaiste ar tradicionālo ķīniešu domu, piemēram, 

konfūcisma, likumnieku skolas, daoisma utml. pamatnostādņu parādīšanās 

tekstā. 

Tomēr jāņem vērā, ka ne vienmēr ir iespējams novilkt konkrētu robežu 

starp tradicionālo un mūsdienu diskursu, jo ķīniešu valoda ir dzīva. Mēdz būt 

strīdīgi gadījumi, kuru analīzes gaitā nav iespējams sniegt viennozīmīgu atbildi, 

vai konkrētais elements (vārds-hieroglifs, vārdu kopa, frāze) figurē kā 

tradicionālā diskursa manifestācija, vai arī kā aktuālās valodas sastāvdaļa. 
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Šādos gadījumos ir svarīga pašu Ķīnas komentētāju attieksme. Analizējot ĶKP 

diskursīvo telpu Hu Dzjiņtao periodā, autore nonāk pie novērojuma, kuram ir 

liela nozīme disertācijas pētījuma objekta precizēšanā. Atklājas, ka tradicionālā 

diskursa elementi ĶTR politiskajā diskursā mēdz būt par tādiem nominēti. 

Proti, tie ir definējami kā tradicionālie ne vien savas objektīvās piederības 

pagātnei dēļ, bet arī tādēļ, ka tos par tādiem pasludina diskursa dalībnieki. 

Tradicionālā politiskā diskursa elementi, kuri tiek skatīti šajā darbā, dažreiz 

mēdz būt diskursa dalībnieku konvencijas rezultāts, kura vērsta uz tradicionālo 

elementu nostiprināšanu un paplašināšanu vadošajā politiskajā diskursā.  

Darbs balstās pieņēmumā, ka ar diskursa analīzes palīdzību iespējams 

atklāt un interpretēt ķīniešu tradicionālā diskursa klātbūtni mūsdienu ĶTR 

politiskajā diskursā. Tādējādi, darbojoties diskursa analīzes ietvaros, autore 

pētīs, kā tiek konstruēts mūsdienu ĶTR politiskais teksts, koncentrējoties uz 

ķīniešu tradicionālā teksta atrašanu tajā, piesaucot kā argumentu tā politisko un 

vēsturisko kontekstu. Darbā tiek meklēta atbilde uz jautājumu, kas ir 

pateikts/rakstīts, kā pateiktais/rakstītais ticis noformulēts, kādas tam ir saiknes 

ar citiem diskursa elementiem statikā un dinamikā, un kādā veidā un ar kādu 

rezultātu gūtās zināšanas projicējamas uz ĶTR sociālismu. Šīs nostādnes 

nosaka disertācijas objektu un priekšmetu, mērķi un uzdevumus, kā arī izpētes 

metodes. 

Disertācijas pētījuma objekts ir mūsdienu ĶTR vadošais (sociālis-

tiskais) diskurss. 

Pētījuma priekšmets: tradicionālā politiskā diskursa elementi Hu 

Dzjiņtao ziņojumā 17. ĶKP kongresam. 

Disertācijas mērķis: izpētīt Hu Dzjiņtao ziņojumu 17. ĶKP kongresam 

no tajā ietverto ķīniešu tradicionālā politiskā diskursa elementu viedokļa. 

Mērķa sasniegšanai izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) precizēt KDA un PDA 

teorētiski metodiskos pamatus šī pētījuma kontekstā; 2) papildināt politiskā 

diskursa analīzi ar sinoloģijas pētījuma metodēm; 3) analizēt Hu Dzjiņtao 
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teksta struktūru un saturu; 4) noteikt ziņojuma tekstā tradicionālā ķīniešu 

politiskā diskursa elementus; 5) interpretēt identificētos ķīniešu tradicionālā 

politiskā diskursa elementus statikā un dinamikā; 6) analizēt ķīniešu 

tradicionālā diskursa elementu kulturālās, vēsturiskās un lingvistiskās 

komponentes; 7) atklāt diskursīvās stratēģijas, kas vērstas uz tradicionālā 

diskursa iekļaušanu ĶKP diskursā; 8) atklāt aiz diskursīvām stratēģijām esošās 

politiskās stratēģijas; 9) kur iespējams, salīdzināt Hu Dzjiņtao un citu ĶKP 

līderu tradicionālā ķīniešu diskursa elementu izmantošanu un interpretējumu. 

Pētījuma teorētiskā bāze un metodes. Darbs balstīts KDA un PDA 

metodēs; izmantotas arī vispārzinātniskās metodes – analīze un sintēze, tostarp 

lingvistiskā analīze; vēsturiskā analīze un sintēze (avotu analīze, vēsturisko 

faktu apkopojums); sinoloģijas metodes darbā ar ķīniešu tekstiem; deskriptīvā 

metode; salīdzinošā metode sinhronā un diahronā aspektā, proti, sastatot viena 

diskursa elementa mainīgās nozīmes; salīdzinošā metode, salīdzinot Ķīnas 

tradicionālo diskursu ar sociālistisko diskursu, kā arī, kur nepieciešams, 

salīdzinot ķīniešu valodā rakstītā teksta elementus un to atveidi latviešu, angļu 

un krievu valodā.  

Darbā tiek izvirzīta hipotēze: mūsdienu ķīniešu sociālistiskajam 

diskursam raksturīga tāda interdiskursivitāte, kas izpaužas sociālistiskajam 

diskursam piederīgo elementu savienošanā ar tradicionālā ķīniešu politiskā 

diskursa elementiem, radot ideoloģisko bāzi sociālismam ar ķīniešu nokrāsu. 

Sociālistiskais diskurss darba ietvaros tiek izprasts divējādi. Plašākā 

līmenī: kā visu ĶKP ideju un to valodnieciskā noformējuma izteiksme. Šaurākā 

līmenī: kā ĶKP diskursam piederošie sociālisma rekvizīti, kuri veidoti no vārda 

sociālisms pieminēšanas, no K. Marksa citātiem, no sociālisma ideālu 

formulējumiem.  

Sociālisma jēdziens darba ietvaros definējams kā politisko vērtību kopa 

marksisma formā, kuras sekotāji pauž pārliecību par komunismu kā augstāko 

sabiedrības attīstības pakāpi.  
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Interdiskursivitāte tiek izprasta kā dažādu diskursu tipu klātbūtne vienā 

diskursīvā objektā (entity). Par diskursīvo objektu šajā darbā tiek uzskatīts 

sociālistiskais diskurss. Pie tā pieskaitāmas sociālistiskās diskursa sastāvdaļas 

(valodas inventārs, argumenti, vērtības, politiskā diskursa adresāts u. tml.) un 

ķīniešu tradicionālā diskursa struktūras un stratēģijas (leksēmas, grafēmas, 

sintakse, diskursa adresāts). Nevar noliegt, ka ikviens teksts ir interdiskursīvs 

pēc savas būtības. Praksē nepastāv teksts, kurā izpaustos no citiem 

noslāņojumiem absolūti attīrīts diskurss. Tādēļ izvirzītajā hipotēzē būtu jāliek 

uzsvars ne tik daudz uz interdiskursivitāti, cik uz interdiskursivitātes konkrēto 

izpausmi. 

Mērķa un uzdevumu sasniegšanai disertācijas uzmanības centrā ir no 

senlaiku ķīniešu politiskā diskursa pārņemtas hieroglifiski noformētas leksiskās 

vienības, kas tiek dalītas viena vārda, divvārdu un vairāku vārdu vārdkopās. Hu 

Dzjiņtao ziņojums kalpo kā konteksts, kurā atrodas diskursa elementi. 

Darba struktūra izveidota atbilstoši mērķim un uzdevumiem. Darbs 

sastāv no trim nodaļām, ievada, nobeiguma un pielikumiem. 1. nodaļā tiek 

skatīta diskursa analīzes teorētiskā bāze un tās pielietojuma iespējas ĶTR 

politiskā diskursa pētījumos. 2. nodaļa ir Hu Dzjiņtao ziņojuma ĶKP 17. 

kongresam teksta formalizēts satura apraksts, uzsverot tradicionālo diskursa 

elementu klātbūtni. 3. nodaļa ietver Hu Dzjiņtao ziņojumā sastopamo 

tradicionālā ķīniešu politiskā diskursa elementu vēsturisko un semantisko 

analīzi. 

Šīs tēmas aktualitāti un politisko nozīmīgumu Latvijai nosaka 

nepieciešamība pēc kvalitatīvas politiskas komunikācijas ar ĶTR gan Latvijas–

Ķīnas bilaterālo attiecību kontekstā, gan ES–Ķīnas dialoga ietvaros. Sakarā ar 

Ķīnas ekonomisko izaugsmi un politiskās ietekmes palielināšanos ir 

nepieciešams adekvāti izprast Ķīnas iekšpolitiskos procesus, kas ietekmē arī 

ārpolitisko virzību. Šādu izpratni spēj sniegt mūsdienu ĶTR politikas analīze 

no PDA perspektīvas. Mūsdienu ĶTR politiskais diskurss savukārt satur 
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atsauces, citātus un norādes, kuras sakņojas tradicionālajā ķīniešu politiskajā 

domā vai senķīniešu valodā. Neanalizējot šos tradicionālā diskursa elementus 

mūsdienu ĶTR politiskā diskursa ietvaros, nav iespējams gūt pilnīgu 

priekšstatu par ĶTR politiku. 

Disertācijas politisko aktualitāti raksturo fakts, ka apskatāmais jautājums 

reāli atspoguļo un ietekmē politisko procesu mūsdienu ĶTR, kā arī tās politikas 

izpratni ārpus Ķīnas. Mūsdienu starptautiskajā politiskajā komunikācijā valda 

Rietumu politiskais diskurss, tāpēc nereti tiek pieņemts, ka visas komunikācijā 

iesaistītās valstis darbojas tikai rietumu diskursa ietvaros. Tomēr, pētīt 

mūsdienu ĶTR politisko diskursu visā tā sarežģītībā nozīmē atzīt, ka tas satur 

jēdzienus, kuriem Rietumu diskursā nav ekvivalenta un kuru sastāvā esošās 

implicītās nozīmes atspoguļo Ķīnas tradicionālo politisko domu, kas savukārt 

ietekmē mūsdienu ĶTR politiku. 

Autore centīsies parādīt, ka mūsdienu ĶTR politiskais diskurss ir 

neviendabīga konstrukcija, kurā saskatāmi gan tradicionālie ķīniešu politiskie 

postulāti un to valodnieciskā izpausme, gan sociālistiskā (marksistiskā) 

politiskā diskursa pazīmes. Politisko diskursu iekšējas daudzveidības 

ignorēšana traucē ĶTR reālas politiskas ainas izvērtēšanu un ved pie 

pārpratumiem un kļūdainiem pieņēmumiem par mūsdienu ĶTR politisko 

situāciju.  

Praktiskais pielietojums. Temats ir izvēlēts, lai kalpotu par informatīvu 

un analītisku materiālu Latvijas politiskās komunikācijas stratēģijas ar ĶTR 

veidotājiem, gan bilaterālo Latvijas–Ķīnas, gan ES–Ķīnas attiecību kontekstā. 

No ĶTR iekšpolitisko procesu viedokļa ķīniešu tradicionālā diskursa 

elementu izpēte saistībā ar ĶKP sniedz nenovērtējamu materiālu mūsdienu 

komunistiskās partijas un valsts situācijas diagnosticēšanai.  

Tēmas izvēles pamatojums un darba novitāte. Promocijas darba tēma, 

uzstādījumi, uzdevumi, empīrisko materiālu un apstrādes metožu savienojuma 
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veidi raksturo darba novitāti. Darbā izmantotā teorētiskā bāze tikusi paplašināta 

un attīsta netipisku empīrisko materiālu diskursu izpētes virzienā. 

Šīs disertācijas novitāte ir arī sinoloģijas pielāgošana politiskās diskursa 

analīzes metodoloģijai, kā arī sinoloģijas kā īpašas disciplīnas resursu piesaiste 

diskursa vienību analīzē. Sinoloģija šeit tiek izprasta šaurākā veidā, galvenokārt 

domājot ar to tekstu analīzi un ķīniešu valodā notikuša komunikatīvā fakta 

nozīmju dekonstrukciju, izsekojot to attīstību un pastāvēšanas formas divu 

tūkstošu un vairāk gadu garumā. 

Promocijas darbs mūsdienu politikas zinātnes kontekstā. Ķīniešu 

tradicionālā diskursa iekļaušana ĶTR politiķu argumentācijā ir ļoti specifiska 

un interesanta parādība, kura diskursa analīzes terminos gandrīz netiek skatīta 

ĶTR ārpolitiskās komunikācijas analītiķu darbos ES, ASV vai Krievijā. Tas ir 

pirmais šāds pētījums Latvijā, neskaitot darba autores maģistra darbu.  

Ir pieejami politikas zinātnieku darbi, kuros ĶTR politiskā prakse tiek 

skatīta Ķīnas kultūras un vērtību kontekstā (R. Solomon, L. Pye); pētot ķīniešu 

politiķu rīcību, šie zinātnieki salīdzina to ar piemēriem, kuri ņemti no 

tradicionālās kultūras, lai nonāktu pie secinājuma, ka Ķīnas politika lielā mērā 

ietekmējas no kultūras. 

Savukārt Hārvardas universitātes profesors Du Veimins (Tu Weiming) 

aktīvi piedalās tradicionālo ideju aktualizēšanā ĶTR politikā. Viņaprāt, pastāv 

universālās politiskās vērtības (demokrātija, cilvēka tiesības, runas brīvība), 

kuras Ķīnā varētu attīstīties konfūcisma gultnē.  

ĶTR diskursa analīzes sektorā strādā simtiem ievērojamu zinātnieku, t.sk., 

virziena attīstības iesācēji, piemēram, Pekinas universitātes profesors Čeņs 

Džunšu (Chen Zhongzhu 陈 中 竺 ), Nankinas Pedagoģiskās universitātes 

profesors Sjiņs Biņs (Xin Bin 辛斌). Diemžēl, viņu pētījumi neskar politiku, bet 

lingvistiskā analīze notiek galvenokārt angļu valodas vidē.  
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Institucionālā diskursa analīzes jomā šobrīd īpaši intensīvi strādā 

Džedzjanas universitātes zinātnieks Ši Sjujs (Shi Xu 施 旭 ), kurš pauž 

pārliecību, ka ķīniešu valoda atšķiras no indoeiropiešu valodām, tādēļ diskursa 

analīzei uz ķīniešu valodas materiāla bāzes jānotiek citās formās 

(nekonkretizējot tās).  

Taču ir arī citi piemēri, kad pētnieki, kuri strādā ar ķīniešu valodu, 

veiksmīgi pielieto politiskā diskursa analīzes matricas, kas tikušas izveidotas 

indoeiropiešu valodu likumsakarību novērošanas rezultātā. Tādi ir zinātnieces 

Sai-hua Kuo raksti, kuros viņa atklāj Taivānas politiskās dzīves nianses.  

No jaunākajām Eiropas publikācijām, kurās Ķīna uztverama par diskursa 

analīzes objektu, jāpiemin fundamentālā grāmata “Diskurss un sociopolitiskās 

transformācijas mūsdienu Ķīnā” – Lankastera universitātes un Tjaņdzjiņas 

universitātes kopprojekts. Grāmatas veidošanā piedalījušies pazīstamais 

pētnieks diskursa analīzes laukā Pols Čiltons (Paul Chilton) un viena no 

ievērojamākajām KDA teorētiķēm Ruta Vodaka. Nevar noliegt, ka grāmatas 

iznākšana ir liels solis, pētot Ķīnu ar diskursa analīzes teorētisko aparātu. 

Diemžēl grāmatā netiek skatīts sociālistiskais diskurss, tā daudzveidība un 

dinamika.  

Pateicoties starptautisko zinātnieku pētījumiem, ķīniešu valodā prezentētā 

politika tiek skatīta diskursa analīzes teoriju ietvaros. Tomēr mūsu disertācijas 

temata formulējums, empīriskā materiālu izvēle, kā arī izpētes veids ir autores 

patstāvīgi noteiktas vienības. No šīs perspektīvas var runāt par darba potenciālo 

zinātnisko pienesumu. Kā jau iepriekš tika minēts, darbs paplašina diskursa 

analīzes teorētiskos rāmjus, piedāvājot izpētei tādu empīrisko materiālu, kurš 

agrāk netika pētīts ar šo teorētisko instrumentu politikas zinātnē, kā arī 

pielāgojot sinoloģijas metodes. 

Disertācijas temata hronoloģiskās robežas. Darbs koncentrējas ap 2007. 

gadu – 17. ĶKP kongresa sasaukšanas laiku. Ņemot vērā, ka analīzei pakļautais 

 13 

Institucionālā diskursa analīzes jomā šobrīd īpaši intensīvi strādā 

Džedzjanas universitātes zinātnieks Ši Sjujs (Shi Xu 施 旭 ), kurš pauž 

pārliecību, ka ķīniešu valoda atšķiras no indoeiropiešu valodām, tādēļ diskursa 

analīzei uz ķīniešu valodas materiāla bāzes jānotiek citās formās 

(nekonkretizējot tās).  

Taču ir arī citi piemēri, kad pētnieki, kuri strādā ar ķīniešu valodu, 

veiksmīgi pielieto politiskā diskursa analīzes matricas, kas tikušas izveidotas 

indoeiropiešu valodu likumsakarību novērošanas rezultātā. Tādi ir zinātnieces 

Sai-hua Kuo raksti, kuros viņa atklāj Taivānas politiskās dzīves nianses.  

No jaunākajām Eiropas publikācijām, kurās Ķīna uztverama par diskursa 

analīzes objektu, jāpiemin fundamentālā grāmata “Diskurss un sociopolitiskās 

transformācijas mūsdienu Ķīnā” – Lankastera universitātes un Tjaņdzjiņas 

universitātes kopprojekts. Grāmatas veidošanā piedalījušies pazīstamais 

pētnieks diskursa analīzes laukā Pols Čiltons (Paul Chilton) un viena no 

ievērojamākajām KDA teorētiķēm Ruta Vodaka. Nevar noliegt, ka grāmatas 

iznākšana ir liels solis, pētot Ķīnu ar diskursa analīzes teorētisko aparātu. 

Diemžēl grāmatā netiek skatīts sociālistiskais diskurss, tā daudzveidība un 

dinamika.  

Pateicoties starptautisko zinātnieku pētījumiem, ķīniešu valodā prezentētā 

politika tiek skatīta diskursa analīzes teoriju ietvaros. Tomēr mūsu disertācijas 

temata formulējums, empīriskā materiālu izvēle, kā arī izpētes veids ir autores 

patstāvīgi noteiktas vienības. No šīs perspektīvas var runāt par darba potenciālo 

zinātnisko pienesumu. Kā jau iepriekš tika minēts, darbs paplašina diskursa 

analīzes teorētiskos rāmjus, piedāvājot izpētei tādu empīrisko materiālu, kurš 

agrāk netika pētīts ar šo teorētisko instrumentu politikas zinātnē, kā arī 

pielāgojot sinoloģijas metodes. 

Disertācijas temata hronoloģiskās robežas. Darbs koncentrējas ap 2007. 

gadu – 17. ĶKP kongresa sasaukšanas laiku. Ņemot vērā, ka analīzei pakļautais 



 14 

galvenais diskursīvais materiāls ir Hu Dzjiņtao ziņojums, var pieņemt, ka tas 

ilustrē Ķīnas politikas pamatnostādnes saistībā ar šo ĶTR politisko līderi. Tādēļ 

pētījums iekļaujas laikaposmā no Hu Dzjiņtao ĶKP ģenerālsekretāra posteņa 

ieņemšanas 2002.gadā un ĶTR priekšsēdētaja posteņa ieņemšanas 2003. gadā, 

līdz viņa pilnvaru nodošanai 18. ĶKP kongresā 2012. gadā un 11. Visķīnas 

Tautas pārstāvju kongresa piektajā, noslēdzošajā plenārsesijā 2013. gadā. 

Tādējādi pētījums piedāvā ieskatu Hu Dzjiņtao varas desmitgades laikā 

noritējušos tradicionālā diskursa iekļaušanas procesos, fokusējoties uz 2007. 

gadu. Tomēr, lai radītu izpratni par tradicionālo politisko diskursu, veicot 

konkrēta teksta analīzi, darbā tiek dots ieskats arī plašākā hronoloģiskā 

kontekstā, proti, Ķīnas nesenā un senā politikas vēsturē un valodā. 

Promocijas darba izmantotie avoti. Pamatavots ir Hu Dzjiņtao ziņojums 

ĶKP 17. kongresam ķīniešu valodā un autores tulkojumā. Tā izpēte būtu bijusi 

neiespējama bez citu avotu piesaistīšanas, kuri ir ļoti atšķirīgi satura un 

tapšanas laika ziņā. Nosacīti tie būtu iedalāmi šādās grupās: 1) ĶKP vadītāju 

raksti un runas; 2) ĶTR valsts dokumenti; 3) 20. gs. sākuma revolucionāru, un, 

sākot ar 1912. gadu, Guomiņdana partijas biedru darbi; 4) senlaiku Ķīnas 

domātāju teksti; 5) vēstures klasiskie sacerējumi; 6) 19.-20. gs. mijas 

intelektuāļu teksti; 7) pirmo ķīniešu komunistu raksti; 8) mūsdienu ĶTR 

oficiālo avīžu, laikrakstu un sociālo tīklu publikācijas, kuras satur plašus ĶKP 

ideju skaidrojumus; 9) mūsdienu ĶTR sociologu un politikas zinātnieku 

grāmatas un raksti, kuri attīsta Hu Dzjiņtao teikto, un kurus arī var uzskatīt par 

ĶKP politiskā diskursa dalībniekiem.  

Analizējamā teksta atveides īpatnības promocijas darbā. Kaut arī 

analīzei tiek pakļauts pilns Hu Dzjiņtao ziņojuma ĶKP 17. kongresā teksts, 

darba uzskatāmības nodrošināšanai autore aprobežojas ar katras ziņojuma 

sadaļas fragmenta iekļaušanu darbā, jo runas pievienošanas mērķis ir nevis 

pilna teksta iekļaušana, bet gan tradicionālā ķīniešu politiskā diskursa elementu 

izplatības mūsdienu ĶTR politiskajā diskursā pārskatāma atklāšana un 
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demonstrācija. Tā kā dotajā darbā diskursa analīzei pakļautie teksti galvenokārt 

ir ĶKP materiāli ķīniešu valodā, diskursa korektas prezentēšanas labad katram 

citētajam Hu Dzjiņtao ziņojuma fragmentam darba autore pievieno ķīniešu 

tekstam maksimāli pietuvinātu tulkojumu latviešu valodā. 
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1. DISKURSA ANALĪZES TEORĒTISKIE UZSTĀDĪJUMI 

UN TO PIELIETOJUMA IESPĒJAS ĶTR POLITISKĀ 

DISKURSA PĒTĪJUMOS 

 

1.1. Diskurss kā pētījuma objekts un diskursa analīze kā pētniecības 

instruments 

 

Mūsdienu politikas zinātnes pētījumos arvien lielāku vietu ieņem 

diskursa analīzes izpētes metodes. Diskurss par pētījumu objektu kļūst 20.gs. 

otrajā pusē, ienākot sociālo zinātņu laukā. Diskursa analīze ir sociālā 

konstruktīvisma sastāvdaļa, kas izriet no strukturālisma un poststrukturālisma 

lingvistiskajām teorijām, un balstās vairākos iepriekšpieņemtos apgalvojumos: 

1) Attiecībā uz ticību savai uztverei kā objektīvam instrumentam jāievēro 

kritiskums. 2) Indivīda spriedumi ir pakļauti vēsturiskā un kultūras konteksta 

ietekmei (antifundamentālā nostāja). 3) Zināšanu un pasaules skata izstrāde ir 

balstīta sociālajos procesos. 4) Pastāv saistība starp zināšanām jeb uzskatiem 

par pasauli un sociālo uzvedību.  

Diskursa analīzes pamatā ir lingvistikas filosofijas pieņēmums, ka 

indivīdi vienmēr uztver realitāti ar valodas starpniecību. Tā kā diskursa analīze 

pēta nozīmes, ticējumus un to atspoguļojumu diskursos, tā tiek pieskaitīta 

interpretatīvajām pētniecības pieejām.  

Starpdisciplināros diskursa analīzes pielietojumus no diskursa analīzes kā 

lingvistikas sastāvdaļas atšķir pētāmā jautājuma būtība – lingvistika pēta 

diskursu no formālā viedokļa, neizejot ārpus valodas kategorijām (sintakses, 

gramatikas, leksikas). Savukārt diskursa problemātika kā izpētes objekts iziet 

ārpus lingvistikas robežām un attiecas uz sociālajām zinātnēm.  

Ir izvirzījušās noteiktas diskursa analīzes skolas, kuras strauji attīstījās un 

sadalījās 20.gs. septiņdesmitajos gados. Kā viena no neatkarīgām skolām ir 

nostiprinājusies kritiskā diskursa analīze jeb KDA. KDA mēdz tikt definēta kā 
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uz konkrētu problēmu orientēta starpdisciplināra pētnieciska darbība, kas 

paredz pieeju kopumu ar dažādiem teorētiskiem modeļiem, izpētes metodēm un 

mērķiem, kurus vieno kopīga interese pret varas semiotiskajām dimensijām, 

netaisnību un politiski ekonomiskajām vai kultūras pārmaiņām sabiedrībā. 

Viens no KDA teorijas izstrādātājiem un pasaules līmeņa autoritāte 

sociolingvistiskajos valodas pētījumos profesors N. Ferklovs
1

 lingvistikas 

nozīmi socioloģijā un politikas zinātnē pamato ar apgalvojumu, ka valoda ir 

neatņemama sociālās dzīves sastāvdaļa, kas dialektiski saistīta ar citiem 

sabiedriskās dzīves elementiem, tāpēc pētījumos ir svarīgi ņemt vērā procesu 

valodisko aspektu. Tas gan nenozīmē, ka visi sociālie procesi būtu jāreducē uz 

diskursu, tomēr diskursa analīze spēj būt noderīga gadījumos, kad 

politoloģiskais pētījums robežojas ar valodiskajiem jautājumiem, kā tas ir arī 

dotā promocijas darba gadījumā.  

Teorētiķu rindās nav vienprātības attiecībā uz KDA izcelsmi un 

filozofiskajām saknēm. Etnogrāfs Mārtins Hammerslejs (Hammersley) uzsver 

tieši teorijas kritiskumu, apgalvojot, ka kritiskā teorijas komponente neļauj to 

sasaistīt ar pozitīvistu bezkaislīgo pieeju faktologiskajam materiālam, un 

saskatot KDA idejisko izcelsmi marksismā, tostarp A.Gramši darbos, īpaši 

attiecībā uz hegemonijas jēdziena plašo pielietojumu un sociālās netaisnības, 

kura demonstrējas caur diskursu, aso izjūtu. Līdzīgi KDA izcelsme komentēta 

arī darbā “Teksta un diskursa analīzes metodes”; viena no autorēm – Ruta 

Vodaka (Ruth Wodak). Kārdifas Universitātes profesore Terija Tredgolda 

(Threadgold) piedāvā sasaistīt KDA ar kultūras studijām. 

Pie prominentākajiem KDA un to ietekmējušajiem autoriem tiek 

pieskaitīti Normans Ferklovs (Norman Fairclough), Tēns van Deiks, Ernesto 

Laklo (Ernesto Laclau), Šantāla Mufa (Shantal Mouffe), Lilija Čouliaraki (Lilie 

Chouliaraki) un Ruta Vodaka. Diskursa analīze kā politoloģiska pētījuma 

                                                 
1 Dažos materiālos zinātnieka uzvārds tiek latviskots kā „Ferklufs”, piem.: Džozefs, Dž. 

Ē. Valoda un politika. Rīga: Zinātne, 2008. 
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metode ir izstrādāta un sistematizēta tā saucamās kompleksās pieejas pārstāvju 

Luīzas Filipsas (Louise J. Phillips) un Mariannes Jorgensenas (Marianne W. 

Jørgensen) darbā „Diskursa analīze – teorija un metode”.  

Saskaņā ar KDA teoriju, pētot diskursus, iespējams noteikt sociālās 

prakses, kuras stāv aiz tiem. Šajā gadījumā, interdiskursivitāte ĶTR politiskajā 

diskursā arī var tikt skatīta kā oficiālā diskursa veidotāju, proti, valdošās elites, 

politiskās darbības izpausme. Tomēr, dotajā pētījumā, atšķirībā no klasiskās 

KDA pieejas, nav uzstādīts par mērķi pierādīt šādu diskursā nosakāmo 

stratēģiju negodīgumu pret adresantu, gluži otrādi, process tiek skatīts kā 

neitrāls. Kā tiks paradīts tālāk, kritiskā diskursa analīze kā teorija ir attīstījusies, 

pēc iespējas atsakoties no vērtējošās pozīcijas, it īpaši tādos pētījumos, kuri 

iekļauj netipisku empīrisko materiālu.  

 KDA teorētiķe R.Vodaka sasaista diskursu ar reprezentācijām, 

apgalvojot, ka diskurss reprezentē sociālo / politisko pasauli un tās aģentus. 

Mūsu darbam šis teorētiskais uzstādījums ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka ļauj skatīt 

tradicionālā ķīniešu diskursa elementus kā reālās politikas reprezentantus. 

N. Ferklovs KDA procesu ir sadalījis trijos posmos, kurus iespējams 

izmatot gan atsevišķi, gan kopā: 1) Diskurss kā teksts. Pirmajā analīzes stadijā 

pētnieks aplūko, kas ir reprezentēts tekstā, pakļaujot to deskriptīvai lingvistiskai 

analīzei, proti, pētot vārdu krājumu, semantiskos aspektus, izpausmes veidus, 

gramatikas aspektus, vārdu/frāžu atkārtošanās biežumu un kontekstu, lai būtu 

iespējams identificēt subjektu un objektu sociālās pozīcijas, parasti ar mērķi 

atklāt varas attiecības, kuras izpaužas ar valodas starpniecību. 2) Diskurss 

saistībā ar diskursīvo praksi (N.Ferklovs piedāvā terminu „diskursa kārtība” 

(order of discourse)). Otrā analīzes stadija skata diskursu, kā sabiedrībā radītu, 

cirkulējošu un sabiedrības patērētu. Pētnieks analizē, kādi faktori ietekmē 

sociālo aktoru interpretāciju kādā noteiktā gadījumā un kā viņu interpretācija 

ietekmē tekstu izveidi, izplatību, transformāciju un patēriņu. Analīzē tiek 

iekļauti tādi faktori kā indivīdu un institūciju sociālās attiecības, materiālā 
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pasaule, prakses, rituāli, ticējumi, vērtības u.tml. 3) Diskurss saistībā ar sociālo 

praksi. Trešajā analīzes stadijā pētnieks analizē, kādi ideoloģiskie efekti un 

hegemoniskie procesi reprezentējas caur diskursu. Šai stadijai galvenokārt 

piemīt vērtējošā funkcija. Diskursu ietekme uz sociālo pasauli tiek skaidrota ar 

kauzalitāti – ar tekstu kā nozīmju veidotāju (meaning-makers) starpniecību 

mainās cilvēku uzskati, attieksmes un vērtības, kā rezultātā var mainīties arī 

varas attiecības un materiālā pasaule. 

Vissvarīgākais analīzes posms promocijas darbam ir pirmais – „diskurss 

kā teksts”. Spēcīgo orientēšanos uz tekstu kā analīzes vienību N. Ferklovs ir 

smēlies vairāku autoru, galvenokārt M. Bahtina darbos. Balstoties vairākos 80. 

un 90. gados iznākušajos N. Ferklova darbos, iespējams izdalīt četrus 

argumentus par labu teksta analīzei kā pētījuma bāzei – teorētisko, 

metodoloģisko, vēsturisko un politisko. Saskaņā ar teorētisko argumentu, 

sociālās struktūras ir dialektiski saistītas ar sociālo darbību, bet teksts 

reprezentē sociālo darbību. Metodoloģiskais arguments pauž, ka teksti arvien 

biežāk tiek lietoti kā tiešie datu iegūšanas avoti. Saskaņā ar vēsturisko 

argumentu, teksti kalpo par izciliem sociālo izmaiņu indikatoriem un spēj 

demonstrēt ilgstošus procesus, piemēram, identitātes un zināšanu rekon-

strukciju. Visbeidzot, ceturtais – politiskais – arguments runā par teksta kā 

sociālās kontroles un varas īstenošanas līdzekli. 

Izejot no KDA teorijas postulātiem, teksta analīze kalpo par atslēgas 

momentu sociālo prakšu izprašanai. Šī iemesla dēļ dotā promocijas darba 

empīriskā daļa balstās teksta analīzē. 

N. Ferklova izdalītā diskursīvā prakse kā viena no sociālā diskursa 

izpausmēm arī kalpo par noderīgu ideju disertācijas kontekstā. Tajā paredzēto 

teksta radīšanu un teksta uztveri autore ilustrē ar konkrētiem ķīniešu 

tradicionālā diskursa elementu piemēriem. 

Nenoliedzot N. Ferklova norādījumu uz sociālās prakses pētīšanas 

nepieciešamību, mūsu darba specifisko uzdevumu dēļ šim jautājumam atvēlēta 
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samērā neliela vieta. Piemēram, dažu diskursa elementu analīze tiek papildināta 

ar informāciju par šo elementu izplatību sociālajā praksē. 

Par spēcīgu un tieši KDA raksturojošu ieroci tiek dēvēta spēja atklāt gan 

ārējās, gan iekšējās sakarības tekstā. Par ārējām sakarībām N. Ferklovs dēvē 

sasaisti ar ārējiem tekstiem, proti, tādiem, kuri ir intertekstuāli inkorporēti 

analīzei pakļautajā materiālā. Šī apgalvojuma pamatā ir M. Bahtina tēze par 

jebkuru tekstu kā dialogu, kurš turpinās laikā, jo neviens autors nespēj pastāvēt 

šķirti no plašākas diskusijas, kolektīvām zināšanām un iepriekšpieņemtām 

normām. Šis metodiskais instruments ir ļoti būtisks dotā promocijas darbā, jo ar 

tā palīdzību iespējams apriori apgalvot, ka Hu Dzjiņtao ziņojums ir diskursīva 

parādība. Iekšējās sakarības tiek atklātas, darbojoties trīsdimensiju modeļa 

pirmajā līmenī („diskurss kā teksts”). Ārējās sakarības, savukārt iespējams 

atklāt, analizējot tekstā sastopamo diskursa elementu sasaisti ar citiem, 

agrākiem tekstiem.  

KDA teksta jēdzienu skata trijos nozīmes līmeņos. Visplašākā nozīmē, 

teksts ir jebkāds saistīts zīmju komplekss. Vidēji plašā nozīmē jeb, „vārdiskā 

teksta” līmenī, teksts ir ikviena valodas izmantošanas forma. M. Bahtins uzsver 

„vārdiskā teksta” kā valodas izmantošanas formas obligāto sasaisti ar citiem 

tekstiem. Šaurākajā nozīmē, par tekstu var dēvēt ikvienu valodas izmantošanas 

formu, kura ir sagatavota tā, lai ar to būtu ērti strādāt un pakļaut analīzei, 

tādējādi padarot to par analīzes vienību. Analīzes vienības sagatavošana var tikt 

veikta dažādos veidos – ja teksts jau ir rakstisks, parasti tas izmaiņām vairs 

netiek pakļauts, ja pētnieku interesē tikai neliela tā daļa – teksts var tikt 

saīsināts. Ja teksts ir runas veidā, tas var tikt ierakstīts audiomateirālā vai tikt 

transkribēts, atkarībā no pētījuma instrumentārija un uzdevumiem. 

Šajā doktora darbā kā analīzei pakļautie vārdiskie teksti tiek izmantoti 

teksti, kas jau ir pieejami rakstiskā formā – ĶTR politikas noteicēju un 

augstāko amatpersonu runu transkripti, plašsaziņas līdzekļu materiāli un raksti, 

kā arī ĶTR izdotā politoloģiskā literatūra, tāpēc papildus teksta apstrāde un 
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transkripcija netiek veikta. Tomēr pētnieciskā nolūkā autore veikusi teksta 

saīsināšanu. 

 KDA autori uzsver, ka jebkuras attiecību/sakarību formas, neatkarīgi no 

tā, vai tās tikušas izstrādātas atbilstoši konkrētajiem apstākļiem, vai arī 

pārņemtas no klasiskās KDA tīrā veidā, jāskata gan in praesentia, gan in 

absentia. In absentia analīze spēj atklāt diskursa adresanta nodomus, kurus viņš 

izvairījies atklāt. No KDA teorijas viedokļa, ikvienas politiska teksta analīzes 

uzdevums ir noteikt ne vien to, kas tiek pateikts, bet arī to, kas paliek noklusēts 

vai ir pateikts tā, ka vārdi neatklāj adresanta sūtīto signālu. Pētniekuprāt, in 

absentia satur implicīto informācijas lādiņu, kuru izprot gan teksta autors, gan 

adresāts. 

Darba gaitā abiem implicītās informācijas noteikšanas aspektiem gan in 

praesentia, gan in absentia tiek pievērsta uzmanība. Hu Dzjiņtao ziņojumā 

mēdz izvairīties no kādu personu pieminēšanas vai neizmanto priekšgājēju 

formulējumus, aizvietojot tos ar citiem līdzīga satura formulējumiem.  

Tēns van Deiks, balstoties KDA, paplašinājis diskursa analīzes ietvaru uz 

politikas analīzes pusi, tieši viņa spalvai pieder visdziļākais politiskās diskursa 

analīzes jeb PDA teorētisko pamatu pētījums. Viņaprāt, atšķirībā no diskursa kā 

tāda analīzes, PDA izpētes objekts ir tieši “politiskais”, kuru viņš definē kā 

tādu, kam piemīt “tieša funkcionāla loma kā politiskā darbība politiskā 

procesā”. 

Autors apraksta politisko diskursa analīzi kā atsevišķu diskursa analīzes 

virzienu, tomēr nenoliedzot iespēju to traktēt kā KDA ietvaros esošu. 

Van Deiks uzdod teorijai būtisku jautājumu, vai pastāv kādas teksta vai 

sarunas struktūras, kuras būtu ekskluzīvi vai prototipiski “politiskas”, tādā ziņā, 

ka tās visupirms parādītos politiskajā diskursā un precīzi signalizētu par šāda 

diskursa politisko būtību, vai pat radītu to. Viņa atbilde uz šo jautājumu ir 

metodoloģiskajā perspektīvā nozīmīga ikvienam PDA ietvaros strādājošam 

pētniekam. Atbildes būtība ir: no formālo rekvizītu viedokļa, politiskais 
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diskurss ne ar ko neatšķiras no jebkura cita diskursa žanra. Šis secinājums ir 

ļoti būtisks dotās disertācijas ietvaros. Tas attaisno valodas analīzes klātbūtni 

politoloģiskā darbā ar šādas secinājumu ķēdes palīdzību: ja politiskais diskurss 

formāli neatšķiras no citiem diskursu veidiem, tad analītiskie paņēmieni, kas 

tiek pielietoti diskursa analīzē kopumā, kļūst pieprasīti arī politiskā diskursa 

analīzes gaitā. 

Каs nosaka diskursa piederību politikai? Pirmkārt, tā aktori – politiķi pēc 

profesijas vai darbības sfēras, kā arī, plašākā ziņā, politiskajā dzīvē iesaistītās 

institūcijas un spēlētāji, piem., nevalstiskās organizācijas, lobiju grupas u.c. 

Tomēr, ar šo definīcijas pakāpi nepietiek, lai pilnībā nodalītu politisko diskursu 

no citiem sabiedrībā rezonējošiem diskursiem. Otrkārt, tā kā diskurss no 

teorētiskā viedokļa tiek raksturots kā abpusējs process, būtiska ir arī adresātu 

piederība, proti, vai spēlētājs īsteno vēršanos pie politiskā subjekta, piemēram, 

pilsoņiem, tautas, vēlētājiem, apspiestās grupas. Taču, līdzīgi kā iepriekšējā 

nosacījuma gadījumā, mēdz būt diskursi, kuru ietvaros politiskās sfēras 

pārstāvis vēršas pie šīs pašas sfēras adresanta, bet diskurss nav pārliecinoši 

raksturojams kā politisks; piemēram, plašsaziņas līdzekļu diskursa vai 

neformālas uzrunas gadījumā. Tomēr, neskatoties uz politiskā diskursa 

izdalīšanas no citu diskursu veidu vidus sarežģītību, van Deiks uzskata, ka 

oficiālā politikas valoda (politiskais konteksts) ārpus jebkādām šaubām pieder 

pie politiskā diskursa lauka. 

Attīstot domu par konteksta nozīmi, viņš apgalvo, ka PDA ir pielietojama 

gadījumos, kad satiekas diskursa struktūras un politiskā konteksta struktūras. 

Pētnieks pasvītro, ka pastāv teksti, kuri pieskaitāmi politikas laukam, tāpēc, to 

diskursa analīze nevar būt nekas cits kā PDA, proti, politiķu sacītais tādos 

komunikatīvos notikumos kā ministru kabineta tikšanās, parlamentārās sesijas, 

vēlēšanu kampaņas, intervijas ar plašsaziņas līdzekļiem, birokrātiskās prakses, 

protesta demonstrācijas u.tml. 

 22 

diskurss ne ar ko neatšķiras no jebkura cita diskursa žanra. Šis secinājums ir 

ļoti būtisks dotās disertācijas ietvaros. Tas attaisno valodas analīzes klātbūtni 

politoloģiskā darbā ar šādas secinājumu ķēdes palīdzību: ja politiskais diskurss 

formāli neatšķiras no citiem diskursu veidiem, tad analītiskie paņēmieni, kas 

tiek pielietoti diskursa analīzē kopumā, kļūst pieprasīti arī politiskā diskursa 

analīzes gaitā. 

Каs nosaka diskursa piederību politikai? Pirmkārt, tā aktori – politiķi pēc 

profesijas vai darbības sfēras, kā arī, plašākā ziņā, politiskajā dzīvē iesaistītās 

institūcijas un spēlētāji, piem., nevalstiskās organizācijas, lobiju grupas u.c. 

Tomēr, ar šo definīcijas pakāpi nepietiek, lai pilnībā nodalītu politisko diskursu 

no citiem sabiedrībā rezonējošiem diskursiem. Otrkārt, tā kā diskurss no 

teorētiskā viedokļa tiek raksturots kā abpusējs process, būtiska ir arī adresātu 

piederība, proti, vai spēlētājs īsteno vēršanos pie politiskā subjekta, piemēram, 

pilsoņiem, tautas, vēlētājiem, apspiestās grupas. Taču, līdzīgi kā iepriekšējā 

nosacījuma gadījumā, mēdz būt diskursi, kuru ietvaros politiskās sfēras 

pārstāvis vēršas pie šīs pašas sfēras adresanta, bet diskurss nav pārliecinoši 

raksturojams kā politisks; piemēram, plašsaziņas līdzekļu diskursa vai 

neformālas uzrunas gadījumā. Tomēr, neskatoties uz politiskā diskursa 

izdalīšanas no citu diskursu veidu vidus sarežģītību, van Deiks uzskata, ka 

oficiālā politikas valoda (politiskais konteksts) ārpus jebkādām šaubām pieder 

pie politiskā diskursa lauka. 

Attīstot domu par konteksta nozīmi, viņš apgalvo, ka PDA ir pielietojama 

gadījumos, kad satiekas diskursa struktūras un politiskā konteksta struktūras. 

Pētnieks pasvītro, ka pastāv teksti, kuri pieskaitāmi politikas laukam, tāpēc, to 

diskursa analīze nevar būt nekas cits kā PDA, proti, politiķu sacītais tādos 

komunikatīvos notikumos kā ministru kabineta tikšanās, parlamentārās sesijas, 

vēlēšanu kampaņas, intervijas ar plašsaziņas līdzekļiem, birokrātiskās prakses, 

protesta demonstrācijas u.tml. 



 23 

Tēns van Deiks ir izdalījis PDA pētījumam pakļaujamās tipiskas 

struktūras un stratēģijas, apzīmējot tās šādi: 1) tēmas, 2) superstruktūras vai 

tekstuālās darbības shēmas, 3) vietējā semantika, 4) leksikons, 5) sintakse, 6) 

izteiksmes struktūras. Būtībā, šeit ir runa par politiskās valodas līmeņiem un 

sfērām, kurās būtu jāpielieto PDA politoloģiska pētījuma īstenošanā. 

Tātad, van Deiks izvirza domu, ka topikalitāte jeb diskursa tēma nosaka 

diskursa pētījuma piederību politikas zinātnei. Viņš apgalvo, ka diskurss var 

tikt kategorizēts kā (galvenokārt) politisks, ja tam piemīt tieša funkcionāla 

politiskas darbības forma politiskā procesā. Turklāt, diskursa iekļaušana 

konkrētā politiskā kontekstā notiek ar mērķi pieņemt vai ietekmēt konkrētus 

politiskos lēmumus, proti, tādus lēmumus, kuri attiecas uz kopīgu darbību, 

sociālo resursu sadali, oficiālo normu, noteikumu un likumu nostiprināšanu vai 

nomaiņu utt. 

 

1.2. Diskursa analīzes pielietojums darbā ar netipisku empīrisko 

materiālu politikas zinātnē 

 

KDA teorētiskie uzstādījumi tikuši izstrādāti uz eiropiešu valodu izpētes 

bāzes. Tādēļ citās valodās sastādītos materiālus var uzskatīt par netipiskiem no 

KDA analīzes viedokļa. Daudzas KDA iekļautās metodes nav piemērojamas 

netipiskam empīriskam materiālam. 

Uz angļvalodīgo materiālu bāzes izstrādātais N. Ferklova analītiskais 

instrumentārijs paredz veikt tekstā esošo diskursu atklāšanu, analīzei pakļautajā 

materiālā parādot: semantiskās attiecības; gramatiskās attiecības; leksiskās 

attiecības, fonoloģiskās attiecības. 

Attiecībā uz tekstuālo materiālu ķīniešu valodā nav iespējams piemērot 

daļu no Ferklova izvirzītajām analīzes stratēģijām, toties, pastāv citas 

stratēģijas, kuras ir ne mazāk būtiskas. Apskatot augstāk piedāvāto analīzes 

gaitas modeli, var secināt, ka tas nav universāls no vairākiem aspektiem. 
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Pirmajā analīzes stadijā piedāvātie lingvistiskās analīzes instrumenti ir 

balstīti angļu valodas lingvistiskajās īpatnībās. Piemēram, teksta nozīmes 

izmaiņas atkarībā no vārdu kārtības teikumā nav tik svarīgas valodām, kurās 

pastāv lietvārdu locījumi, un, tādējādi, šis kritērijs pilnā mērā piemērots 

ierobežotam valodu skaitam. Kaut gan ķīniešu valodai, līdzīgi angļu valodai, 

piemīt izolējošo valodu īpašības, uz to arī nevar attiecināt Ferklova atklātās 

likumsakarības starp politiķa nodomu un vārdu kārtību teikumā. Oficiālā 

ķīniešu valodā manipulācijas ar sintaksi ierobežo prasība lietot stingri noteiktas 

teikuma konstrukcijas, bez kuram doma nebūs saprotama. 

Ķīniešu tekstu analīzē ir problemātiski piemērot kategoriju 

„morfoloģiskās attiecības”. Ikviens ķīniešu valodas morfoloģijas 

formalizēšanas mēģinājums sastopas ar daļēju vai pilnīgu locījumu, deklināciju, 

skaitļa, dzimtes u.c. norāžu trūkumu. KDA teorētiķiem vēl jāizstrādā kritēriji, 

ar kuru palīdzību būtu iespējams sastatīt morfoloģiskās vienības ar politiskajām 

nozīmēm.  

Ķīniešu valodai būtiski analīzes instrumenti, tostarp, grafiskā analīze 

ideogrāfisko rakstu valodās, vēsturiski retrospektīvā lingvistiskā analīze utt., 

netiek apskatīti Ferklova darbos.  

Apzinoties savu metožu ierobežotību, N. Ferklovs uzsver, ka analīzes 

metodes ir jāmodificē un jāpielāgo konkrētam gadījumam. 

Van Deiks attīsta diskursa analīzes pētnieka tiesības uz brīvu metožu 

izvēli, apgalvojot, ka diskursa analīze nav vis metode, bet gan vesela disciplīna 

jeb nozare, kurā mēdz būt daudz dažādu metožu, atkarībā no pētījuma 

uzstādījumiem. 

Balstoties augstākminēto autoru apgalvojumos par teorijas pielāgošanas 

iespējam, šajā promocijas darbā tiek izstrādāts konkrētajam netipiskajam 

empīriskajam materiālam, proti, politiskajam tekstam ķīniešu valodā, piemērots 

analīzes veids.  
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Īpaši svarīgs KDA uzstādījums darbam ar netipisku empīrisko materiālu 

paredz, ka gadījumā, ja teksta valoda un analīzes valoda atšķiras, kā tas ir arī 

šajā promocijas darbā, KDA teorija pieļauj tekstu atlasi atbilstoši pētījuma 

objektam un mērķim, nepieprasot pilnu teksta tulkojumu un analīzi. Izmantojot 

šo teorētiķu apzināto iespēju, kaut analīzei tiek pakļauts pilns katras sadaļas 

teksts, promocijas darbā ilustratīvi tiek piedāvāts tikai noteikts teksta 

fragments. Izvēlēti tie fragmenti, kuri uzrādās kā vispiepildītākie ar tradicionālā 

diskursa elementiem un ir ilustrējoši arī pēc citiem parametriem.  

Ķīniešu valoda piedāvā jaunus izaicinājumus diskursa analīzes pētniekam. 

Pirmkārt, līdzīgi kā citos KDA gadījumos, promocijas darbā tiek veikta 

semantiskā diskursa elementu analīze, proti, tekstā tiek noteikti tādi 

semantiskās nozīmes nesēji, ka vārdi un vārdu kopas. Taču ķīniešu valodā 

morfēmu nevar skatīt atrauti no vārda, tādēļ, ka morfēma vienmēr sakrīt ar 

zilbi, kas ķīniešu valodas gadījumā ir vārds. Otrkārt, ķīniešu valodas morfēmas-

vārda grafiskais izpildījums – hieroglifs veido KDA-PDA pētniekam īpašu 

informatīvo lauku, kas nepastāv burtus lietojošās valodās. Treškārt, kultūras 

aspekts, kas ietekmē ķīniešu valodu, ir tik spēcīgs un tik atšķirīgs no valodām, 

uz kuru bāzes veidojās diskursa analīzes skolas, ka to nevar neņemt vērā. 

Kā unikāls analīzes instruments tiek izvirzīta retrospektīvi semantiskā to 

diskursa elementu analīze, kuri ir saistīti ar tradicionālo Ķīnas politisko 

diskursu. Analīze ir retrospektīva, jo tiek izsekota diskursa elementu izcelsme 

un lietojums gan tradicionālajā, gan mūsdienu Ķīnā, pievēršot uzmanību tā 

lietojumam mūsdienu ĶTR politiskajā diskursā.  

Lundas Universitātes profesors Matss Alvesons (Mats Alvesson) un 

Kolorādo Universitātes profesors Stenlijs Dīcs (Stanley Deetz) darbā, kurš 

veltīts kritisko teoriju pielietojumam uzņēmējvadības stratēģiju analīzē, piedāvā 

paplašinātu (salīdzinājumā ar klasisko diskursa analīzes teoriju) interpretāciju 

kritiskās teorijas, mūsu gadījumā, kritiskās diskursa analīzes, pielietošanai, kur 

kā kritiskās teorijas uzdevumi ir izvirzīti vairāki punkti, kuri zināmā mērā 
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sasaucas ar 1.1. punktā minētajiem KDA vispārpieņemtajiem 

iepriekšpieņēmumiem, bet paplašina un precizē tos: 1) Identificēt un izaicināt 

pieņēmumus, kas stāv aiz ierastiem uztveres, iedomāšanās un rīkošanās 

veidiem. 2) Atzīt vēstures un kultūras, kā arī sociālās pozīcijas ietekmi uz 

ticējumiem un darbībām. 3) Iezīmēt un pētīt neparastas alternatīvas, kuras spētu 

pārtraukt rutīnas un ierasto kārtību. 4) Būt atbilstošā mērā skeptiskam attiecībā 

uz jebkādām zināšanām, kuras apgalvo, ka ir vienīgā patiesība un nepieļauj 

alternatīvas. 

Kaut arī šie KDA principi nav pretrunā ar N. Ferklova izvirzītajiem, tie 

tomēr ir ērtāki darbam ar ķīniešu politisko diskursu, jo vēl stiprāk mazina 

uzsvaru uz vērtībām un izceļ vēstures un kultūras lomu nozīmju veidošanas 

procesā. 

Tādējādi jāsecina, ka, kaut arī klasiskā KDA un tajā iekļautās metodes ir 

ērts diskursīvo prakšu pētniecības un implicīto nozīmju atklāšanas instruments, 

tomēr, pielietojot šo teoriju darbā ar netipisku, šajā gadījumā ķīniešu empīrisko 

materiālu, tajā nepieciešams ieviest izmaiņas. Izmaiņu ieviešana atbilst KDA 

teorētiķu ieteikumiem un uzstādījumiem. 

Iepriekš minētie KDA ierobežojumi, kā arī vairāki citi teorijas vājie 

punkti ir nonākuši kritiķu uzmanības lokā un KDA veidotāji to ietekmē ir 

pakļāvuši teorijas uzstādījumus stiprām izmaiņām (par vienu no tipiskākajiem 

piemēriem kalpo N. Ferklova un L. Čouliaraki 2000.g. 1989.g. izstrādātā 

tekstu, diskursu un sociālo prakšu modeļa pārformulēšana). 

Viens no spēcīgākajiem argumentiem, kas ir izaicinājis KDA „pārspīlēto 

mesiānismu” un, līdz ar to, ir vedis pie teorijas uzstādījumu pārskatīšanas šajā 

aspektā, ir pārmetums par KDA pieņēmumu, ka zināšanas un māka veikt 

diskursa analīzi kalpo apspiestajiem, lai atmaskotu apspiedējus. No Normana 

Ferklova viedokļa, KDA pētījumam ir jābūt kritiskam – tam tekstos ar diskursa 

analīzes palīdzību jāizgaismo kāda sociāla problēma, jārod tai pamatojums 

sociālajā praksē un jāpiedāvā tās risinājumi. 
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M. Hammerslejs, atsaucoties uz N. Ferklova apgalvojumu par KDA 

ietvaros nepieciešamo pastiprināto kritisko apziņu, pārmet KDA (un kritiskajai 

sociālajai zinātnei kā tādai) atļaušanos atmest jebkādu piesardzību, izsakot 

vērtējumus par tekstiem un kontekstiem, kurus tā analizē.
 
Līdzīgi arī Edvards 

Heigs (Haig), Nagojas Universitātes (Japāna) profesors, kurš izceļ kritiskās 

diskursa analīzes stiprās un vājās puses attiecībā un japāņu empīrisko materiālu, 

atzīmē, ka citu diskursa analīzes skolu zinātnieki izsaka neapmierinātību [ar 

KDA pašpozicionēšanos], jo tā paredz, ka viņi ir „nekritiski” vai pat 

subkritiski” un, tādējādi, zināmā mērā atbalsta tādas parādības kā apspiešanu, 

ekspluatāciju un nevienlīdzību. 

Interesanti, ka KDA kritiķu vidū šīs problēmas risināšanai pastāv pilnīgi 

pretēji ieteikumi. Lielākā daļa kritiķu, kuriem zināmā mērā piekrīt arī N. 

Ferklovs, piedāvā atmest moralizēšanu un neatļauties veikt nosodošus 

secinājumus. Jāatzīmē, ka šī promocijas darba ietvaros par teorētisko principu 

ir izvēlēta pieturēšanās tieši pie šī KDA atzarojuma.  

Tomēr, vairāki pētnieki, kuri strādā ar KDA, pārstāv viedokli, ka klasiskās 

KDA uzdevums no morāles viedokļa atmaskot un nosodīt manipulētājus ar 

diskursa starpniecību nav atmetams un pārformulējams. Viņi apgalvo, ka, tā 

vietā, lai kritizētu konkrētajam pētniekam morāli nepieņemamos tekstā atrastos 

diskursa aspektus, drīzāk būtu jāievieš konkrēti standarti, pie kuriem šādai 

kritikai pieturēties. Piedāvātā vienotā standarta avotu klāstā par objektīviem 

tiek dēvēti principi, kuri konkrētajā sabiedrībā ilustrē izpratni par atšķirību starp 

labo un ļauno. Rietumu sabiedrības kontekstā prevalē divas pieejas – sekulārā 

un reliģiskā. Neviena no šīm pieejām nav izmantojama, pētot ķīniešu valodas 

(netipisku) empīrisko materiālu, jo tās darbojas tikai Rietumu kultūras 

diskursīvajā laukā. 

Augstāk iztirzātā iemesla dēļ ir būtiski norādīt kritikas robežas un 

virzienu. Šajā promocijas darbā kritika un kritiskums tiek skatīts kā veids, kurš 

veicina sapratni par pētāmo objekta būtību, nevis veids, kā norādīt uz analīzei 
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pakļautā avotā esošajām kļūdām, tā autoru ļaunprātīgo motivāciju vai 

hegemonijas atklāšanos diskursā, kā to paredz klasiskā KDA.  

Ņemot vērā iepriekš minētos argumentus, KDA teorijas izvēršana ir 

nepieciešama, lai ar teoriju varētu sekmīgi strādāt ne tikai ierastajos pētniecības 

laukos, bet arī piesaistīt „netipisku” empīrisko materiālu. Jāatzīmē, ka arī 

vēsturiskās diskursa analīzes aizstāve R. Vodaka, raksturojot KDA, īpaši uzsver 

kultūras un vēstures konteksta nozīmi. Teorijas attīstībai un paplašināšanai ir 

nepieciešama kultūras studiju dimensijas ieviešana analīzē, un dotā promocijas 

darba ietvaros tiek mēģināts šo mērķi realizēt, strādājot ar netipisku empīrisko 

materiālu, proti, ķīniešu politisko diskursu, un izvairoties no uz Rietumu 

vērtībām tendētā normatīvā pasaulskata, kurš, kā parādīts augstāk, tiek uzskatīts 

par vienu no KDA (arī PDA) lielākajiem trūkumiem un objektivitātes slazdiem.

     

Var uzskatīt, ka KDA un PDA kā viens no tā konkrētiem izpausmes 

veidiem vēl joprojām atrodas veidošanās procesā, saglabājot metodoloģiskas un 

teorētiskas plaisas. Tāpēc ķīniešu tradicionālā diskursa kā empīriskā materiāla 

izmantošana ĶTR politikas pētniecībā, mūsuprāt, ne vien spēj kalpot teorijas 

pieeju apstiprinājumam, bet arī tās robežu paplašināšanai. 
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2. HU DZJIŅTAO ZIŅOJUMS ĶKP 17. KONGRESAM  

KĀ TRADICIONĀLĀ DISKURSA ELEMENTUS SATUROŠS 

PĒTĪJUMA OBJEKTS 

 

2.1. Hu Dzjiņtao ziņojuma formālās struktūras vispārējs raksturojums 

 

Hu Dzjiņtao ziņojums 17. ĶKP kongresa atklāšanā Pekinā, 2007.gada 

15.oktobrī ticis izvirzīts kā mūsdienu Ķīnas politiskā diskursa analīzei no 

tradicionālās valodas izmantošanas stratēģijas viedokļa vispiemērotākais 

materiāls vairāku iemeslu dēļ.  

Pirmkārt, ĶKP kongress ir nozīmīgākais notikums Ķīnas iekšpolitiskajā 

dzīvē. Otrkārt, centrālā vieta kongresa dokumentu klāstā pieder ĶKP CK 

ģenerālsekretāra ziņojumam. Treškārt, ĶKP CK ģenerālsekretārs vienlaicīgi ir 

arī ĶTR priekšsēdētājs, tātad, ir spēcīgākā figūra uz ĶTR politiskās skatuves.  

Ceturtkārt, no KDA un PDA teorijas viedokļa, analīzei jāizvēlas tāds 

materiāls, kuram piemīt pēc iespējas augstāka klātesamības pakāpe citos 

sabiedrībā izplatītos tekstos. Teksta iekļaušana citos tekstos, kas parādās kā 

augsta citējamība un atsaukšanās uz šo tekstu, gan pārstāstot, gan komentējot, 

gan interpretējot, liecina par tā nozīmību, ietekmi un plašo diskursa dalībnieku 

loku. Ziņojuma statuss garantē augstāko iespējamo intertekstualitāti no ĶTR 

politisko aktoru tekstiem. Piektkārt, 17.kogress diskursa pētniekam ir 

interesants ar to, ka šajā laikā visaktīvāk izpaudās Hu Dzjiņtao valdīšanas 

perioda diskursīvās stratēģijas. Ja salīdzina Hu Dzjiņtao izteikumus 10 varas 

gadu garumā, iespējams novērot, ka viņa retorika 16.kongresā nebija pietiekami 

patstāvīga, tā atgādināja viņa priekšgājēju. 18.kongresā Hu Dzjiņtao jau 

īstenoja pilnvaru nodošanu, tāpēc viņa ziņojums atstāja politiskā testamenta 

iespaidu. Tādējādi, ĶKP līdera nozīmīgākā runa tiek izvērtēta kā 

reprezentatīvākais diskursa analīzes avots un, reizē ar to, kā konkrētās 

personības diskursa avots. 
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Ziņojuma teksts sastāv no īsas ievaduzrunas un tai sekojošām 12 sadaļām, 

un tā apjoms kopumā ķīniešu valodā sastāda 30 000 ķīnzīmju, kas ir līdzvērtīgi 

26 lapaspusēm hieroglifu standartšriftā. Ziņojums tiek apskatīts secīgi, 

atbilstoši sadaļām un apakšsadaļām. Ziņojuma sadaļas saturiski veidotas, 

atskatoties iepriekš īstenotajās politikas pamatnostādnēs, kā arī nosakot kursu 

atbilstoši nozīmīgiem jautājumiem, ar kuriem saskaras Ķīna.  

Zemāk sniegts burtisks secīgs visu ziņojuma sadaļu nosaukumu 

tulkojums. 

Ievads. 

1. sadaļa: Pagājušo piecu gadu darbs. 

2. sadaļa: Reformu un atvērtības dižais vēsturiskais process. 

3. sadaļa: Padziļināti īstenot zinātnisko attīstības koncepciju. 

4. sadaļa: Īstenot jaunos uzdevumus cīņā par pilnīgu mazās veselības 

sabiedrības celtniecību. 

5. sadaļa: Veicināt nacionālās ekonomikas gan labu, gan ātru attīstību.  

6. sadaļa: Stingri un nemainīgi attīstīt sociālistiskās demokrātijas politiku. 

7. sadaļa: Virzīt sociālistiskās kultūras dižo attīstību un dižo uzplaukumu. 

8. sadaļa: Paātrināti virzīt sabiedrības celtniecību, par svarīgāko uzskatot 

tautas iedzīves uzlabošanu. 

9. sadaļa: Atvērt jaunu fāzi nacionālās aizsardzības un bruņoto spēku 

modernizācijas celšanā. 

10. sadaļa: Virzīt „viena valsts – divas sistēmas” īstenošanu un dzimtenes 

mierīgas apvienošanās lielo lietu. 

11. sadaļa: No sākuma līdz galam nenovirzoties iet pa miera attīstības 

ceļu. 

12. sadaļa: Vadoties pēc reformu inovatīvā gara, vispusēji virzīt partijas 

celtniecības jaunos dižos projektus. 

Darba pamattēma ir tradicionālā ķīniešu politiskā diskursa elementu 

noteikšana. Tomēr, ir runa par komunistisko partiju un sociālistisku valsti, 
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tāpēc darba gaitā piedāvāti novērojumi par sociālistiskā diskursa klātesamību 

un tā mijiedarbību ar tradicionālo diskursu, kā arī fiksēti citi diskursi. Kā 

aksiomu autore pieņem KDA teorijas uzstādījumu, ka kāda diskursa 

iepludināšana jau esošajā diskursā noved pie interdiskursivitātes.  

Saglabājot Hu Dzjiņtao ziņojuma sadaļu secību, tika veikta atlasīto 

fragmentu analīze ar mērķi noteikt tradicionālā diskursa elementus. Tika fiksēti 

arī citu diskursu elementi, pievēršot īpašu uzmanību sociālistiskam diskursam. 

Analītiskā procedūra tika veikta pēc noteiktas shēmas: ķīniešu valodas 

teksts – teksta burtisks latviskais tulkojums – fiksēto tradicionālo diskursu 

elementu saraksts – sociālistiskā diskursa elementu fiksācija un vispārīgie 

komentāri. 

Zemāk sniegts vienas ziņojuma sadaļas fragmenta analīzes piemērs (ar 

sarkanu izdalīti atpazītie tradicionāla diskursa elementi): 

 

2.2. Ziņojuma 6. sadaļas fragmenta izpēte 

 

“六， 坚定不移发展社会主义民主政治” 

“（三）全面落实依法治国基本方略，加快建设社会主义法治

国家。 

依法治国是社会主义民主政治的基本要求。要坚持科学立法、

民主立法，完善中国特色社会主义法律体系。加强宪法和法律实施，坚

持公民在法律面前一律平等，维护社会公平正义，维护社会主义法制的

统一、尊严、权威。” 
 

„Sestā sadaļa: Dzjaņ din bu ji (stingri un nemainīgi) attīstīt 

sociālistiskās demokrātijas politiku” 

„3) Vispusīgi īstenot ji fa dži guo (pārvaldīt valsti ar likumu) 

[principā] balstīto pamatstratēģiju, paātrināt fa dži (ar likumu pārvaldāmo) 

sociālistiskas valsts celšanu. 

Ji fa dži guo (pārvaldīt valsti ar likumu) ir sociālistiskās 

demokrātijas politikas pamatprasība. Jāpieņem likumi, stingti turoties pie 

zinātnes, jāpieņem likumi, stingri turoties pie demokrātijas, jāuzlabo 

sociālisma ar ķīniešu nokrāsu tiesiskā sistēma. Jāstiprina konstitūcijas un 

likumu pildīšana, stingri jāturas pie tā, lai likuma priekšā pilsoņi būtu 

vienlīdzīgi, jāsargā sociālais gun pin (godīgums jeb kopīgums ar vienlīdzību) 

un džen ji (taisnīguma ideja), jāsargā tāda sociālistisko likumu sistēma, kura 

novienādo, izsauc respektu, bauda autoritāti.” 
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6. sadaļas fragmentā kā tradicionālajam diskursam raksturīgi elementi 

parādās: 

dzjaņ din bu ji 坚定不移(stingri un nemainīgi); ji fa dži guo 依法治国 

(pārvaldīt valsti ar likumu); fa dži 法治 (ar likumu pārvaldīt); gun pin 公平 

(godīgums jeb kopīgums ar vienlīdzību); džen ji 正义 (taisnīguma ideja). 

Pievērsīsim uzmanību vārdu kopām, kurās nosaukts sociālisms vai 

atspoguļota sociālisma ideja: sociālistiskas valsts celšana, sociālistiskās 

demokrātijas politika, sociālisma ar ķīniešu nokrāsu tiesiskā sistēma, 

sociālistiskā tiesiskuma vienlīdzība.  

Kaut gan apskatāmā fragmenta daļa veltīta likumiem un tiesiskumam, 

to nevar dēvēt par juridisko diskursu. Neiedziļinoties likumdošanas un likuma 

īstenošanas aspektos, Hu Dzjiņtao runā par likumu kā par sociālistiskās valsts 

kārtības nodrošināšanas elementu. Zīmīgi, ka tēmu, kura pieteikta kā attīstīt 

sociālistiskās demokrātijas politiku, ievada vārds stingri.  

Vārdu demokrātija vai sociālistiskās demokrātijas pieminēšana notiek 

stingro likumu sludināšanas kontekstā. Principiālā atšķirība no Rietumu liberālā 

diskursa ir tāda, ka Hu Dzjiņtao nepiemin individuālās tiesības un to 

aizsardzību un respektēšanu. Viņš saka, ka jāsargā tāda sociālistisko likumu 

sistēma, kura novienādo, izsauc respektu, bauda autoritāti.  

Varētu teikt, ka semantiski apskatāmais diskurss nepieder liberāli 

demokrātiskam diskursam, pilnībā nepiederot arī Rietumu tipa sociālistiskajam 

diskursam. Saskatāma saistība ar tradicionālo politisko diskursu, kas šajā 

gadījumā visupirms nāk no likumnieku mācības (par to sīkāk runāts disertācijas 

3. nodaļas apakšnodaļās ji fa dži guo un fa dži). 

Izmantojot KDA un PDA, tika pierādīta tradicionālā diskursa 

elementu esamība, interdiskursivitāte starp tradicionālo un sociālistisko 

diskursu, ka arī atklāti citi diskursi. Tika aprakstītas Hu Dzjiņtao diskursīvas 

stratēģijas. 
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6. sadaļas fragmentā kā tradicionālajam diskursam raksturīgi elementi 
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3. HU DZJIŅTAO ZIŅOJUMĀ SASTOPAMO TRADICIONĀLĀ 

ĶĪNIEŠU POLITISKĀ DISKURSA ELEMENTU VĒSTURISKĀ  

UN SEMANTISKĀ ANALĪZE 
 

Lai atklātu elementu saistību ar tradicionālo Ķīnas politisko diskursu 

un tradicionālā ķīniešu politiskā diskursa lomu Hu Dzjiņtao ziņojumā, tiek 

veikta retrospektīvi semantiskā konkrēto izcelto diskursa elementu analīze – 

tiek analizēta diskursa elementa izcelsme, pirmais avotos fiksētais lietojums, 

lietojuma vēsture līdz 19. gs. un pēc 1949. gada, kā arī diskursa elementa 

nozīme mūsdienu kontekstā. Šī vispārējā analītiskā shēma tiek koriģēta 

atbilstoši pētāmajam materiālam. Saskaņā ar šo shēmu pa vienai tika analizētas 

visas 45 valodas vienības no Hu Dzjiņtao ziņojuma, kuras iepriekšējā daļā tika 

atpazītas kā tradicionāla diskursa elementi. Analizējamais diskursīvais 

materiāls sadalīts pēc vārdu skaita: 1) viens vārds-hieroglifs, 2) divu hieroglifu-

vārdu kopa, 3) vairāku hieroglifu frāzes. 

 

3.1. Analīzes piemērs: pārvalde ar likumu fa dži 法治 

 

Par tradicionālā diskursa elementu analīzes piemēru izvelējamies 

disertācijas 3.2.9.apakšdaļu, kurā skatīta vārdu kopa fa dži (pārvalde ar 

likumu). 

Ziņojuma 3. sadaļā Hu Dzjiņtao, runājot par nepieciešamību uzlabot 

klimatu sabiedrībā, min pārvaldes ar likumu nozīmīgumu. Tulkojumos mēdz 

tikt aizstāts ar Rietumu liberālā diskursa elementu likuma vara, šādi ārzemju 

lasītājam pieejamajā materiālā dzēšot sasaisti ar ķīniešu tradicionālo politisko 

domu. 

Termins ar likumu pārvaldīt jeb pārvalde ar likumu (fa dži 法治) 

sastopams 7. gs. pmē. filosofa vārdā nosauktajā grāmatā „Guaņdzi”. Šajā 

visumā eklektiskajā grāmatā, kura pamatā tika sastādīta 4. gs. pmē., ir nodaļas 
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par likumnieku skolu. Pārvalde ar likumu bija viena no šis skolas pamatidejām. 

Skolas sekotāji uzskatīja, ka likuma priekšā visiem valdnieka padotajiem jābūt 

vienādiem, bet, tā kā cilvēks pēc savas dabas ir ļauna būtne, likumiem jābūt 

nežēlīgiem, lai viņu savaldītu. Likumnieki Konfūcija mācību uzskatīja par 

kļūdainu. Atšķirībā no oponentiem Konfūcijs uzskatīja, ka cilvēks pēc savas 

dabas ir labs, un cilvēku personisko attiecību nodrošināšana ir svarīgāka par 

sekošanu likumiem. 3. gs. pmē. likumnieki, iekarojot valdnieka uzticību, 

panāca, ka tajā laikā dzīvojošie konfūcieši tika fiziski iznīcināti. 

Varētu novilkt zināmu paralēli starp Hu Dzjiņtao pievēršanos 

likumnieku mācībai un Mao Dzeduna likumnieku idealizēšanu. Kā zināms, 

Mao Dzeduns bija likumnieku mācības un pārvaldīšanas metožu cienītājs. 

Dzīves nogalē saviem politiskiem pretiniekiem Mao Dzeduns inkriminējis 

sekošanu Konfūcija idejām. 

Kaut gan Hu Dzjiņtao analīzei izvēlētajā fragmentā arī tuvinās 

likumniekiem, tomēr ir būtiska atšķirība starp viņu un Mao Dzedunu.  

Ja Mao Dzeduns, piesaucot likumniekus par saviem ideoloģiskajiem 

sabiedrotajiem, apkaroja Konfūcija garīgo mantojumu, it īpaši viņa 

cilvēciskuma ideju, tad mūsdienu Ķīnas elite, izmantojot ideju no likumnieku 

krātuves, cenšas norobežoties no asociācijām ar likumniekiem. Tādēļ 

plašsaziņas līdzekļos lielā skaitā parādās raksti, kuros tiek skaidrots, ar ko 

atšķiras likumnieku doma no formāli līdzīgas mūsdienu komunistu domas, 

pirmkārt norādot uz to, ka likumniekiem tā bija despotiskas valsts represīvās 

politikas sastāvdaļa. Paši autori gan atzīst, ka nevēlamās asociācijas ar 

likumniekiem tomēr parādās: kā teikts kādā rakstā, „veidojot mūsdienu frāzi 

pārvaldīt ar likumu, nonākam atkarībā no vecās nastas”. Žurnālists savu domu 

skaidro ar piemēru no savas sarunas ar kādas pilsētas mēru, kurš paudis, ka 

likumam jābūt kā zobena rokturim. Šāda likuma varas interpretācija liecina par 

pilsētas galvas vēlēšanos izmantot likumu, lai sodītu, nevis lai audzinātu un 

attīstītu cilvēcību padotajos.  
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Minētais gadījums var kalpot par labu piemēru sajukumam, kādu prātos 

mēdz izsaukt tradicionālā diskursa elementu ieviešana mūsdienu politiskajā 

diskursā. Lai varētu pietuvināt Ķīnas reālijām Rietumos aizgūto domu par 

likuma varu, ĶKP līderis ir spiests izmantot likumnieku domu gājienu un 

valodniecisko formu tādēļ, ka Ķīnas tradīcijā par likuma nozīmi rakstījuši tieši 

šīs skolas pārstāvji, taču viena frāze iedarbina ar likumnieku varmācību saistīto 

asociāciju ķēdi, dodot iespēju vietējām politiskajām elitēm to attīstīt un 

aktualizēt. 

Fa dži gadījums liecina, ka tradicionālo elementu ieviešana mūsdienu 

politiskajā diskursā ir komplicēts process, kuru ne vienmēr izdodas novirzīt 

iecerētajā gultnē. 

 

3.2. Tradicionālā diskursa elementu vēsturiskās un semantiskās analīzes 

rezultāti 

 

Veicot tradicionālā diskursa elementu vēsturisko un semantisko analīzi, 

tika parādīts, ka: 

o interdiskursivitāte ir raksturīga ne vien Hu Dzjiņtao ziņojuma tekstam, 

bet arī tajā esošajiem elementiem; 

o mūsdienu ĶKP politiskais diskurss aktīvi izmanto senlaiku valodas 

vārdus un formulējumus; 

o vārdi un to izteiktās idejas pieder pie ļoti atšķirīgām Ķīnas 

tradicionālās filozofijas skolām; 

o dažiem terminiem apzināti tiek atgrieztas viņu iepriekšējās 20. 

gadsimtā jau nozaudētās nozīmes (dzjin dzji); 

o tradīcijas klātesamība diskursa elementos, kuri lietojums šķiet 

mūsdienīgs, noved pie tā, ka ķīniešu diskursa adresātiem tajos 

līdzpastāv divām kultūrām piederošie semantiskie slāņi (piemēram, 

vārdu kopā dao de nozīmē gan dao de, gan morāli);  
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o tradicionālā diskursa elementu izvēlē atspoguļojas konkrēta ĶTR 

politiķa prioritātes; 

o tradicionālā diskursa komponente skaidri saskatāma Ķīnas iekšējā 

politikā, taču ārpolitiskajā vidē tā gandrīz izzūd, jo, lai to saglabātu 

tulkojumos uz Rietumu valodām, būtu jāpiesaista Ķīnas kultūras 

sistēma tūkstošu gadu garumā, kas principā nav izpildāms. Iespējams, 

nākotnē Ķīnas un Rietumu pasaules tuvināšanās rezultātā tāds vārds kā 

čen tiks lietots bez tulkojuma, bet šobrīd diemžēl tas jātulko, izraujot 

no kultūras sistēmas. Arī Ķīna ir šī fenomena gūstekne, par ko liecina 

tradīcija Rietumu konceptiem piemeklēt ķīniešu kultūrā sakņotus, ar 

oriģinālu nesaistītus jēdzienus; izcils piemērs ir K.Marksa darbu 

tulkojums, kura ietvaros Marksa lietotais vārds morāle ķīniešu 

lasītājam tiek pasniegts kā dao de.  
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Nobeigums 
 

Doktora darba hipotēze ir apstiprinājusies, proti, nevar noliegt, ka 

mūsdienu ķīniešu sociālistiskajam diskursam raksturīga tāda interdiskursivitāte, 

kas izpaužas sociālistiskajam diskursam piederīgo elementu savienošanā ar 

tradicionālā ķīniešu politiskā diskursa elementiem. Šādu diskursu I. un N. 

Ferklovi dēvē par hibrīdveida diskursu ('hybrid' discourse). 

KDA un PDA teorētiķu aprakstītās diskursīvās stratēģijas lielos 

vilcienos ir radušas apstiprinājumu Hu Dzjiņtao ziņojuma valodā, kaut arī to 

konkrētajām izpausmēm analizējamajā tekstā piemīt raksturīga specifika. Tas 

skaidrojams ar ķīniešu valodas atšķirībām no angļu valodas, kurā strādā vadošie 

teorētiķi, kā arī ar darbā izvirzīto uzdevumu īpatnībām. 

Disertācijā izdalītas vairākas uz tradicionālā ķīniešu diskursa ieviešanu 

sociālistiskajā diskursā mērķētas diskursīvās stratēģijas. Šīs stratēģijas tiek 

īstenotas ar leksikas, sintakses, stilistikas, semantikas u.c. lingvistisko 

instrumentu palīdzību. 

1. Diskursīvās stratēģijas leksikas jomā 

1.1.Tiek izmantota dziļas vēsturiskas un kulturālas konotācijas 

saturoša leksika (čen 诚, de 德, dao 道). 

1.2.Tiek aktualizēti un sociālistiskajā diskursā iedzīvināti iepriekš 

aizmirsti tradicionālie vārdu savienojumi (piņ de 品德, jui de 育德). 

1.3.Mūsdienu ķīniešu valodai raksturīgo divzilbju (divu ķīnzīmju) 

vārdu vietā tiek izmantoti vienzilbju ekvivalenti, kas kalpo par tradicionālās 

ķīniešu rakstu valodas veņjaņ iezīmi. Piemēram, vārds beņ 本 (sakne), kurš 

mūsdienās visbiežāk sastopams kā daļa no divu ķīnzīmju vārdiem, Hu Dzjiņtao 

ziņojumā parādās izolētā pozīcijā frāžu ji žeņ vei beņ 以人为本 (turēt cilvēku 
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par sakni) un jui žeņ vei beņ, de jui vei sjaņ 育人为本，德育为先 (audzināt 

cilvēku – kā sakne, de audzināšana – kā sākums) sastāvā. 

2. Diskursīvās stratēģijas sintakses jomā 

Dažu frāžu formulēšana tiek īstenota ar veņjaņ sintaktisko 

konstrukciju starpniecību. Tostarp, frāze ji žeņ vei beņ veidota saskaņā ar 

veņjaņ sintaktisko shēmu, izmantojot gramatisko konstrukciju ji... vei... . 

Savukārt frāze sjue jou suo dzjao, lao jou suo de, bin jou suo ji, lao jou suo jan, 

džu jou suo dzjui  学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居 

(mācāmajam ir savs skolotājs, strādājošajam ir savs ieguvums, slimajam ir 

savs ārsts, vecajam ir sava aprūpe, dzīvojošajam ir savs miteklis) ir organizēta 

tādā veidā, ka katra no tās daļām satur predikatīvo daļiņu suo. Tā ir tipiska 

senķīniešu valodas sintakses forma. 

3. Diskursīvās stratēģijas stilistikas jomā 

Stilistiski tekstā novērojams izteiksmes lakoniskums, kas ir raksturīga 

veņjaņ īpašība un atšķiras no mūsdienu valodas formulējumu prakses, kura 

novērojama sociālistiskā diskursa elementos ziņojuma gaitā. Tieksmē pēc 

lakoniskuma senķīniešu valodā ticis maksimāli samazināts palīgvārdu 

lietojums. Tā, no frāzes fu guo cjan dzjuņ 富国强军 ir izslēgtas jebkādas 

gramatiskās norādes, ar kuru palīdzību būtu iespējams precizēt, kurai vārdšķirai 

pieder vārdi fu un cjan. Kaut arī ķīniešu valodā plašais interpretējums ir 

dabisks, tulkojot frāzi, jāizvēlas viena no formām: 1) bagāta valsts [un] spēcīga 

armija; 2) valsts bagātināšana [ved pie] spēcīgas armijas; 3) bagātināt valsti, 

spēcināt armiju; 4) bagātai valstij [nepieciešama] spēcīga armija. Izteiksmes 

līdzekļu minimalizācija klasiskajos avotos un rakstiskajos pieminekļos ir 

specifiska tradicionālās valodas iezīme. 
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4. Diskursīvās stratēģijas semantikas jomā 

Semantiskais līmenis arī tiek iesaistīts tradīcijas iedzīvināšanas 

uzdevumā. Par vienu no acīmredzamākajiem piemēriem kalpo vārdu kopa he 

sje 和谐 （saskaņa, harmonija). Kaut leksiski nevar uzskatīt, ka šajā gadījumā 

pastāvētu pilnīga saistība ar tradīciju, tomēr jēdziens viennozīmīgi balstīts 

tradicionālās Ķīnas pasaulskatā. To pašu var teikt par diskursa elementu dzuņ 

lao ai jou 尊老爱幼 (cienīt vecos, mīlēt jaunos), kurš semantiskā līmenī balstās 

Konfūcija un Laodzi idejās. Šī elementa sasaite ar tradicionālo domātāju 

mantojumu tiek uzsvērta arī pašā Ķīnā. 

5. Izteiksmes struktūru diskursīvās stratēģijas 

Ziņojuma gaitā tiek piesaistītas izteiksmes struktūras (expression 

structures). Kā jau tika atzīmēts disertācijas 1. nodaļā, van Deiks norāda uz 

skaņu un grafiskās izteiksmes struktūrām kā uz vienu no lingvistiskām 

stratēģijām. Hu Dzjiņtao tekstā šī parādība saistīta ar to, ka viņa izmantotās 

senķīniešu frāzes fonētiski un grafiski uzrunā diskursa adresantu. Šīm frāzēm 

raksturīga īpaša skaņu un grafēmu regularitāte, ritmiskums, kā arī sintaktiskais, 

fonētiskais un – divdaļīgajās frāzēs – grafiskais paralēlisms: Dzuņ lao ai jou 尊

老爱幼 (cienīt vecos, mīlēt jaunos); Ge dzjiņ cji nen, ge de cji suo 各尽其能、

各得其所 (katram jādara pēc savām spējām un katrs iegūst savu tiesu);  Jui 

žeņ vei beņ, de jui vei sjaņ 育人为本、德育为先.    
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6. Diskursīvo stratēģiju īstenošana, balstoties ārpusteksta valodas 

līdzekļos 

Autore piedāvā pievērst uzmanību līdz šīm KDA un PDA teorētiķu 

neatzīmētai diskursīvajai stratēģijai, proti, ārpusteksta valodas resursu 

piesaistei. Hu Dzjiņtao ziņojuma teksts nevar tikt skatīts atrauti no milzīgā 

komentāru lauka, kas to aptver. Tekstu skaidrojumu kultūra Ķīnā sakņojas 

agrākajā ķīniešu civilizācijas vēsturē. Jau agrāk kā pirms diviem tūkstošiem 

gadu, Haņu dinastijas laikā, ticis minēts, ka par katru vārdu no klasiskajām 

grāmatām ir sarakstīti 2000 komentāru. ĶTR šī tradīcija ir savijusies ar 

politiskās elites centieniem savas idejas darīt saprotamas pēc iespējas lielākam 

cilvēku skaitam. Interneta laikmetā šis process ir ieguvis iepriekš neiespējamus 

mērogus. Šī darba kontekstā komentēšanas kultūra ir būtiska tāpēc, ka Hu 

Dzjiņtao ziņojumā parādās diskursīvie elementi, kuri, kā varētu šķist, jau sen 

zaudējuši saikni ar pagātni, bet tieši ar oficiālo un neoficiālo komentāru 

starpniecību adresantam tiek piedāvāta doma par šo elementu ķīnisko sastāvu 

un senajām saknēm. Novērojums attiecināms, citu starpā, uz elementu dao de 

道德 , kura nozīme 20.gadsimta garumā Ķīnā bija morāle, bet 21.gadsimta 

pirmajā desmitgadē tika uzsākta aktīva elementa daoistisko sakņu aktualizācija. 

Hu Dzjiņtao piemin arī frāzi ge dzjiņ cji nen, ge de cji suo 各尽其能、各得其

所. ĶTR tā iepriekš tikusi viennozīmīgi traktēta kā Luija Blāna darbā balstītā 

sociālistiskā principa no katra pēc spējām, katram pēc vajadzībām ķīniskais 

tulkojums. Šobrīd komentētāji uzstājīgi virza viedokli par šīs frāzes ķīnisko 

izcelsmi, savienojot citātus no atšķirīgiem avotiem – “Vēstures piezīmēm”, 

“Vēlīno Haņu grāmatas”, “Pārmaiņu kanona”, un piedāvā to interpretēt ar 

nozīmi katram jādara pēc savām spējām un katrs iegūst savu tiesu. Šajā 

disertācijā komentētāju teksti ir nozīmīgi kā tradīcijas klātbūtnes pierādījums 
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pat tajās Hu Dzjiņtao teksta daļās, kuras ar pirmo acu uzmetienu izskatās pēc 

sociālistisko vērtību paušanas formām. 

Apskatītie tradicionālā diskursa elementu piemēri liecina, ka tie ienāk 

ĶKP valodā apzinātas un neapzinātas darbības rezultātā. Tāds elements kā de 

audzināšana (de jui) iegājis apritē tādēļ, ka Hu Dzjiņtao bijis nepieciešams 

individualizēts izteiksmes veids, kas atšķirtu viņu no iepriekšējiem ĶKP 

līderiem. Kaut arī nav pamata uzskatīt, ka Hu Dzjiņtao izvēlējies no senās 

ķīniešu tradīcijas aizgūto diskursa elementu dao lu ar nolūku uzsvērt dao 

jēdzienu, bet ir acīmredzami, ka dao implicīti pieder tai. Tas parāda, ka 

tradīcija sociālistiskā diskursā var tikt iekļauta arī neapzinātas rīcības rezultātā.  

Lai darba rezultātu apraksts būtu pilnīgs, no hipotēzes izrietošais 

secinājums jāpaplašina ar papildus atziņām, kuras noskaidrojās pētījuma 

veikšanas gaitā. 

Atklājās, ka Hu Dzjiņtao ziņojuma gadījumā interdiskursivitāte nevar 

tikt reducēta tikai uz diviem diskursiem – sociālistisko un tradicionālo. Liberāli 

ekonomiskā diskursa elementi ir mūsdienu ĶTR vadošā politiskā diskursa trešā 

neatņemamā sastāvdaļa. Ķīna ir zeme, kur dota zaļā gaisma privātai iniciatīvai. 

 Tika secināts, ka interdiskursivitāte savā būtībā ir komplicēta 

parādība, kura neaprobežojas ar trijiem minētajiem diskursiem. Turklāt katram 

no šiem diskursiem piemīt neviendabība un novērojama interdiskursivitāte.  

Interdiskursivitāte ir raksturīga arī liberāli ekonomiskajam diskursam, 

kā arī tradicionālajam diskursam, kurš, attīstoties gadu tūkstošu garumā un esot 

pakļauts atšķirīgu Ķīnas domu skolu interpretējumam, ir kļuvis ievērojami 

neviendabīgs.  

Materiālos, kas veltīti Ķīnas politiskajai vēsturei, nereti ir pieņemts 

likt vienādības zīmi starp senajām ķīniešu tradīcijām un konfūcismu, tomēr 

pētījuma gaitā ir noskaidrots, ka mūsdienu ķīniešu politiskais diskurss smeļas 

tradicionālo argumentāciju ne vien no Konfūcija, bet arī no Mendzi, Šana Jana, 
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Laodzi, Sjuņdzi un daudziem citiem domātājiem, kuru idejiskās sistēmas nebūt 

nav bijušas līdzīgas. 

Visiem novērotajiem diskursiem raksturīga īpašība, ko Izabela un 

Normans Ferklovi dēvē par rekontekstualizāciju. Šajā gadījumā var argumentēt, 

ka, mainoties kontekstam, diskursa elementi pielāgojas svešai sistēmai, veidojot 

jaunas saiknes vai izvirzot priekšplānā tādus diskursa elementus, kas 

iepriekšējā sistēmā netika uzskatīti par konvencionāliem. Rekontekstualizāciju 

var attiecināt uz tradicionālā diskursa elementiem, kuru nozīme mainījās līdzi 

laikam un sabiedrības prioritātēm. Rekontekstualizāciju var attiecināt arī uz 

sociālistisko diskursu, kas no paša sākuma, nokļūstot Ķīnas valodas un kultūras 

kontekstā, tika padarīts ķīniešu adresantam atpazīstamāks, kā rezultātā, 

piemēram, kā jau minēts 3.nodaļas secinājumos, Kārlis Markss Ķīnas 

politiskajā telpā runā, izmantojot tradicionālo ķīniešu diskursa elementu dao de. 

Tāpat, rekontekstualizāciju var attiecināt arī uz liberālo ekonomisko diskursu, 

kura atsevišķi elementi (demokrātija, likuma vara, ekonomiskais izdevīgums) 

tikuši stādīti konfūciskā augsnē. 

Darba gaitā ir pilnīgi pierādījies autores provizoriskais novērojums par 

to, ka tradicionālā diskursa elementi ĶTR politiskajā komunikācijā mēdz būt 

par tādiem nominēti. Respektīvi, tie ir definējami kā tradicionālie ne vien savas 

objektīvas piederības pagātnei dēļ, bet tādēļ, ka viņus par tādiem pasludina 

diskursa dalībnieki. 

No KDA-PDA teorijām izriet diskursīvo stratēģiju saistība ar 

politiskām stratēģijām. Tradicionālā ķīniešu diskursa elementu iekļaušana Hu 

Dzjiņtao ziņojumā ir politiskā stratēģija, kas sekmē trīs savstarpēji saistītu 

uzdevumu izpildi: 1) sociālistiskā diskursa piesardzīgu izskalošanu, 2) adaptera 

izveidošanu sociālistiskā diskursa attālināšanas procesā, 3) sociālistiskā 

diskursa aizvietošanu par labu Ķīnas vērtībās balstītam stāstam. 
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Izvēlīgi piesaistīti liberāli ekonomiskā diskursa elementi sekmē pirmā 

uzdevuma īstenošanu, bet uz tradicionālā diskursa elementu fona šie elementi 

ieņem kopīgu nišu ar sociālismu, pārstāvot divus Rietumu diskursa paveidus. 

Ķīniešu tradicionālā politiskā diskursa analīze ir ļāvusi secināt, ka Hu 

Dzjiņtao politiskajām stratēģijām piemitis arī personisks mērķis – viņa 

priekšgājēja Dzjana Dzemiņa mantojuma lomas samazināšana. Kā jau ticis 

minēts darba gaitā, tieši Dzjana laikā mērķtiecīgi ticis aizsākts tradīcijas 

iedarbinājums. Šis Dzjana Dzemiņa nopelns nav ticis atspoguļots pienacīgi Hu 

ziņojumā, neskatoties uz to, ka daudzi Hu lietotie tradicionālā ķīniešu politiskā 

diskursa elementi tika ieviesti mūsdienu ĶTR politiskajā apritē ar Dzjana 

starpniecību, tostarp he sje (saskaņa).  

Mūsdienu ķīniešu sociālistiskajam diskursam raksturīga insterdiskur-

sivitāte, kas parādās ar liberāli ekonomisko diskursu papildināta sociālistiskā 

diskursa  apvienošanā ar ķīniešu tradicionālo politisko diskursu. Šī inter-

diskursivitāte ir sociālisma ar Ķīnas nokrāsu ideoloģiskais nodrošinājums. 

Interdiskursivitāte fiksē novirzi no klasiskās komunisma izpratnes 

Ķīnā. Tā nodrošina manevrētspēju un no tās izrietošo varas stabilitāti. Tomēr, 

no otras puses, interdiskursivitāte ievieš disonansi ĶTR sociālistiskajā diskursā 

un laupa tam ideoloģisko veselumu. 

Nobeigumā būtu jāsecina, ka kultūras noteiktā ķīniešu valoda ar 

grafiski monolīto hieroglifisko rakstību kalpo ne vien par dabisku vairogu pret 

pārlieku tiešiem politiskiem aizguvumiem, bet arī par neizsmeļamu ĶTR 

iekšpolitisko eksperimentu rezervuāru. 
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