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Anotācija 

Promocijas darbā “Ķīnas Tautas Republikas stratēģisko ārpolitikas vēstījumu dinamika 

un sadarbības formātu transformācija: “17 + 1” sadarbības formāta gadījuma analīze” tiek 

aplūkota sasaiste starp stratēģiskiem ārpolitikas vēstījumiem un sadarbības formātu 

transformācijas dinamiku un attīstības potenciālu. Darbā analizēts Hu Dzjiņtao un Sji Dzjiņpina 

“Ķīnas sapņa” apakšdiskurss (interdiskursīvā perspektīvā), dekonstruējot tā iekšējo dinamiku 

un ietekmi uz sadarbības formātu veidošanos, plašākā ĶTR ārpolitiku veidojošā diskursa 

ietvaros.  

Promocijas darba mērķis ir izvērtēt ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu 

interdiskursīvu kauzalitāti un dinamiku un identificēt korelāciju ar sadarbības formātu 

veidošanos. Interdiskursivitāte tiek attiecināta uz diviem apakšdiskursiem – Hu un Sji 

izteikumiem “Ķīnas sapņa” vēstījumu kontekstā, kas iekļaujas plašākā ĶTR ārpolitikas 

diskursā ar to ietekmējošo politisko loģiku, aģentiem un struktūrām. 

Lai sasniegtu darba mērķi, tiek izvirzīti trīs pētnieciskie jautājumi. 

1. Kā izveidot atbilstošu teorētiski metodoloģisku modeli, lai analizētu ārpolitikas

stratēģisko vēstījumu interdiskursivitāti un atsevišķu diskursu mijiedarbību ar

sadarbības formātiem kā jau institucionalizētām ārpolitikas platformām?

2. Kāda interdiskursīvā kauzalitāte identificējama ĶTR ārpolitikas stratēģiskajos

vēstījumos divu prezidentu periodā?

3. Kāda korelācija identificējama starp ĶTR ārpolitikas stratēģiskajiem vēstījumiem

un starptautiskajiem sadarbības formātiem, veicot gadījuma analīzi ĶTR sadarbības

formātam ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm jeb “17 + 1” sadarbības

formātam?

Lai atbildētu uz pētnieciskajiem jautājumiem, autors apvieno sociālā konstruktīvisma 

un kognitīvās diskursa analīzes principus, lai dekonstruētu, kartētu un izvērtētu ĶTR ārpolitikas 

stratēģiskos vēstījumus ĶTR prezidentu Hu Dzjiņtao un Sji Dzjiņpina runās, nosakot to iekšējo 

kauzalitāti un korelāciju ar sadarbības formātiem. Promocijas darbā izmantota Nikolasa Onufa 

(Nicholas Onuf) sociālā konstruktīvisma skola un kognitīvās diskursa analīzes autoru Toras 

Tenbrinkas (Thora Tenbrink), Kristofera Hārta (Christopher Hart), Gites Kristiansena (Gitte 

Kristiansen), Renē Dirvena (René Dirven), Martina Millera (Martin Müller), Luīzas Godiņjo 

(Luisa Godinho), Tēna van Deika (Teun Adrianus van Dijk), Normana Ferklafa (Norman 

Fairclough) u. c. uzskati un atziņas. 

Promocijas darbā secināts, ka ĶTR ārpolitikas stratēģiskie vēstījumi tiešā veidā ir 

saistīti ar ĶTR sadarbības formāta ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm jeb “17 + 1” 

attīstību un dinamiku, formātam kalpojot reizē kā stratēģijas iespējotājam, papildinātājam un 
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buferzonai sadarbības partneru pārbaudei. Darbā identificēti arī “17 + 1” formāta izaicinājumi 

ilgtspējīgai sadarbībai un sniegtas prognozes tālākām formāta attīstības versijām, kā arī “Ķīnas 

sapņa” koncepta tālākai attīstībai. 

Atslēgvārdi: Ķīna, Ķīnas Tautas Republika, Ķīnas sapnis, interdiskursivitāte, kognitīvā 

diskursa analīze, sociālais konstruktīvisms, 17 + 1. 
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Abstract 
 

The dissertation “Development of strategic foreign policy messages of the People’s 

Republic of China and the transformation of collaborative formats: the case study of the 

“17 + 1” cooperation format” focuses on the link between strategic foreign policy messages and 

the transforming dynamics of collaborative formats and development potential. The work 

analyzes the strategic foreign policy discourse set of Hu Jintao’s and Xi Jinping’s Chinese 

dream, looking at interdiscourse of its internal dynamics and impact on the formation of 

collaborative formats.  

The aim of the dissertation is to evaluate the interdiscoursive causality of the strategic 

messages of the PRC foreign policy with the dynamics of the internal environment and to 

identify the correlation with the developmet of cooperation formats. The internal environment 

in the context of work is understood as the discourse that shapes the PRC’s foreign policy, the 

political logic that influences it, agents and their structures. 

In order to achieve the goal of the work, three research questions are raised. 

1. How to create an appropriate theoretical methodological model to analyze the 

conditions of internal dynamics of foreign policy strategic messages and their 

interaction with cooperation formats as already institutionalized foreign policy 

platforms? 

2. What is the interdiscoursive causality to be identified in the strategic messages of 

the PRC’s foreign policy during the two presidencies? 

3. What correlation can be identified between the strategic messages of the PRC’s 

foreign policy and the formats of international cooperation by conducting a case 

study of the PRC’s cooperation format with the countries of Central and Eastern 

Europe or the “17 + 1” cooperation format?  

In order to answer particular research question, the author carries out a mapping of 

agents of Chinese foreign political discourse and identifies the Chinese dream narratives 

addressed to the international system. From an epistemological point of view, the author 

chooses the theory of the constructivism of international relations, more specifically in the 

interpretation of social constructivism by Nicolas Onuf. This approach is inextricably linked to 

the research method – cognitive discourse analysis. The author synthesises a theory and method 

using a new theory-method analysis model for China’s analysis in the context of international 

relations, offering to explain the elements of cognitive discourse analysis with a vision of social 

constructivism. The promotion work employs the latest generation of cognitive discourse 

analysis authors – Thora Tenbrink, Christopher Hart, Gitte Kristiansen, René Dirven, Martin 

Müller, Luisa Godinho, etc., and more classical texts of Teun Adrian van Dijk, etc. 



5 

The promotion work concludes that the strategic messages of the foreign policy of the 

PRC are directly related to the development and dynamics of the format “17 + 1”, while serving 

as a strategy-enabling, replenishing and buffer zone for the verification of cooperation partners. 

The work also identifies “17 + 1” challenges for sustainable cooperation and provides forecasts 

for further development of the format as well as for further development of the Chinese dream 

itself. 

Keywords: China, People’s Republic of China, interdiscourse, Chinese dream, 

cognitive discourse analysis, social constructivism, 17 + 1. 
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Ievads 
 

Starptautisko attiecību un politoloģijas disciplīnās Ķīnas Tautas Republikas (turpmāk 

tekstā – ĶTR, Ķīna) vieta starptautisko attiecību sistēmā un lielvaru hierarhijā bijis diskusiju 

objekts jau kopš ĶTR dibināšanas brīža. Kopš 2004. gada ĶTR loma, iederēšanās un intereses 

starptautiskajā sistēmā tiek saistītas ar Ķīnas politisko ambīciju pieaugumu starptautiskajā un 

reģionālajā pārvaldībā un arvien ciešāku ekonomisko integrāciju globālajā ekonomikā. Ķīnas 

aktīvu iesaisti starptautiskajās attiecībās piesaka tās politiskie vēstījumi starptautiskajai 

sabiedrībai, kas tiek dažādi uztverti, analizēti un interpretēti ārpus Ķīnas radītajos 

akadēmiskajos darbos.  

Dažādu akadēmiski politisko disciplīnu ietvaros ĶTR Rietumu pasaules skatījumā ir 

ierindojusies gan draudu, gan sadarbības partneru statusā, turklāt diskusijas par ĶTR 

“patiesajiem nodomiem” un attiecību potenciālu ar Rietumiem no pašas ĶTR puses tiek arvien 

aktīvāk papildinātas ar jaunām ārpolitiskajām nostājām, skaidrojumiem ĶTR darbībām un 

piedāvājumiem starptautisko attiecību arhitektūras pārskatīšanai. Minēto papildina arī 

proaktīva Ķīnas līdzdarbība starptautiskajās organizācijās, palielinot savu institucionālo 

kapacitāti starptautiskajā sistēmā, jaunu globālu, starptautisku un reģionālu sadarbības formātu 

veidošana. 

Arī starpdisciplināri ĶTR attīstība ir aktuāls jautājums – no dominējošās globālās 

ekonomikas akadēmiskās disciplīnas līdz neokonservatīvajai militāro draudu teorijai. Globālās 

pārvaldības kontekstā Ķīnas ārpolitikas izpausmēm Rietumu analītiskajā domā tiek piešķirta 

būtiska nozīme, it īpaši modelējot ĶTR attīstības modeļus kontekstā ar Rietumu attīstības 

vektoriem. 

Politikas zinātnē analīzes virziens ĶTR apskatam un darbību prognozēšanai ir objektīvs 

izaicinājums. Skatot tikai ĶTR stratēģiskos vēstījumus, kas adresēti starptautiskajā sistēmā, ir 

izaicinoši izdarīt secinājumus par to ietekmi uz praktiskajām izpausmēm starpvalstu 

sadarbībā – balstoties uz šobrīd dominējošo analītisko uzskatu Rietumos, visbiežāk ĶTR 

vēstījumi tiek skatīti, atrauti no rīcības. Savukārt, aplūkojot tikai rīcību, rodas grūtības piešķirt 

tai jēgu, jo sadarbības formāti piedzīvo straujas un regulāras pārmaiņas. 

Līdzvērtīgi aktuāla problēma praktiskās politikas dienaskārtībā ir arvien biežāk 

notiekošās viedokļu sadursmes starp Eiropas Savienību, atsevišķām Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīm (turpmāk tekstā – CAEV) un ĶTR. Gan akadēmiskās, gan praktiskās 

politikas diskusijās parādās jautājumi par atšķirīgo vērtību izpratni sadarbības veidošanai un 

nesakritības gaidās no sadarbības procesa un vēlamā rezultāta, kas tiešā veidā ietekmē 

sadarbības formātu veidošanos un ilgtspēju.  
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Promocijas darba mērķis ir izvērtēt ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu 

interdiskursīvu kauzalitāti un dinamiku un identificēt korelāciju ar sadarbības formātu 

veidošanos. Interdiskursivitāte tiek attiecināta uz diviem apakšdiskursiem – Hu un Sji 

izteikumiem “Ķīnas sapņa” vēstījumu kontekstā, kas savukārt iekļaujas plašākā ĶTR 

ārpolitikas diskursā ar to ietekmējošo politisko loģiku, aģentiem un to struktūrām. 

Interdiskursīva kauzalitātes noteikšana – kā vieni teksti var ietekmēt citus tekstus – 

promocijas darbā tiek risināta ar politikas zinātnes sociālā konstruktīvisma teorijas un 

kognitīvās diskursa analīzes metodes sintēzi, kurā konstruktīvisma izvērsums ļauj spriest par 

dažādu diskursīvo elementu kauzalitātēm un dinamiku normatīvā formā; kognitīvā diskursa 

anlīze ļauj parādīt, vai analizējamo diskursu saturs atbilst noteiktajai normativitātei.  

Korelācijas jēdziens promocijas darbā tiek lietots politikas zinātnes starptautisko 

attiecību postpozitīvisma perspektīvā kā saikni ilustrējošs apzīmējums starp dažādiem sociāli 

konstruēto notikumu līmeņiem. Korelācija kā statistisks mērījums, kas parāda divu vai vairāko 

mainīgo saistību, šeit netiek lietots, jo darbā aplūkota kvalitatīvā, ne kvantitatīvā saistības 

izpausme gadījuma analīzes veidā. 

Lai sasniegtu darba mērķi, tiek izvirzīti trīs pētnieciskie jautājumi. 

1. Kā izveidot atbilstošu teorētiski metodoloģisku modeli, lai analizētu ārpolitikas 

stratēģisko vēstījumu interdiskursivitāti un atsevišķu diskursu mijiedarbību ar 

sadarbības formātiem kā jau institucionalizētām ārpolitikas platformām? 

2. Kāda interdiskursīvā kauzalitāte identificējama ĶTR ārpolitikas stratēģiskajos 

vēstījumos divu prezidentu periodā? 

3. Kāda korelācija identificējama starp ĶTR ārpolitikas stratēģiskajiem vēstījumiem 

un starptautiskajiem sadarbības formātiem, veicot gadījuma analīzi ĶTR sadarbības 

formātam ar Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm jeb “17 + 1” sadarbības 

formātam? (Turpmāk tekstā saukts – “17 + 1”.) 

Šāda promocijas darba mērķa un pētniecisko jautājumu formulējums paver iespēju 

izdarīt secinājumus un prognozes par reģionālo formātu attīstības scenārijiem, veikt izpausmes 

kritiku un arī attīstīt ieteikumus sadarbības efektivitātei, balstoties uz ĶTR ārpolitikas 

stratēģisko vēstījumu maiņām. Politikas zinātnē tas ļauj runāt par modeli, kurā, identificējot 

runātāju (aģentu) un runas aktu (satura un formas) mijiedarbību, iespējams secināt par 

konkrētas sadarbības formātu attīstību vai esošo formātu transformācijām. 

Lai sasniegtu darba mērķi un atbildētu uz pētnieciskajiem jautājumiem, tiek izvirzīti 

darba uzdevumi: 

1) izvērtēt sociālo konstruktīvismu kā starptautisko attiecību postpozitīvisma pieeju 

un tā iespējas ārpolitikas vēstījumu analīzei; 
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2) izstrādāt vienotu lietojamu sociālā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes 

modeli interdiskursīvas kauzalitātes un korelācijas perspektīvas analīzei; 

3) lai noteiktu kauzalitāti ĶTR ārpolitikas stratēģiskajos vēstījumos, dekonstruēt, 

kartēt un izvērtēt Hu Dzjiņtao un Sji Dzjiņpina vēstījumus, tos ietverošās diskursa 

struktūras un aģentus; 

4) lai noteiktu ārpolitikas stratēģisko vēstījumu dinamikas korelāciju ar sadarbības 

formātiem, veikt gadījuma analīzi un dekonstruēt “17 + 1” sadarbības formāta 

vēstījumus un dinamiku; 

5) izvērtēt saikni starp ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu dinamiku un reģionālo 

sadarbības formātu ilgtspēju.  

Darba teorētiskā daļa un pētniecības metode balstās starptautisko attiecību 

konstruktīvisma teorijā un kognitīvās diskursa analīzes sintēzē. Nikolasa Onufa (Nicholas 

Onuf) sociālā konstruktīvisma pieeja ir metateorētiska, tāpēc nesaraujami saistīta ar pētniecisko 

metodi – kognitīvo diskursa analīzi. Sociālā konstruktīvisma piemērošana Ķīnas analīzē ir 

salīdzinoši jauns virziens starptautisko attiecību zinātnē un paver jaunas teorijas lietojamības 

iespējas pēc tās papildināšanās atbilstoši empīriskajiem datiem. Būtiski norādīt, ka autors 

promocijas darbā sintezē teoriju ar metodi tieši darba analīzes vajadzībām, piedāvājot 

kognitīvās diskursa analīzes elementus skaidrot ar sociālā konstruktīvisma redzējumu par runas 

aktu un sociālo noteikumu dzīvotspēju starptautiskajā sistēmā. Šādā pētnieciskā modelī 

diskursam tiek piešķirta: 1) laika dimensija (diskursa izmaiņas laikā, kas ļauj izdarīt prognozes 

par diskursa tālāku attīstību); 2) interaktivitātes dimensija (diskurss nav norobežots, bet ciešā 

sasaistē ar reakciju uz ārējiem stimuliem un operē ar pastāvīgu gaidu / piedāvājuma 

kalibrēšanu); 3) saskanības dimensija saturā – diskurss tiek sasaistīts ar priekšnosacījumiem un 

to saskanību politikas praktiskajām izpausmēm.  

Liela apjoma teksta analīzei sintezētā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes 

pieejā tiek izmantots tehnoloģiskais risinājums – MAXQDA programmatūra analīzes teksta 

kopu identificēšanai, kodēšanai un tālākai apstrādei. 

Promocijas darbā tiek izmantots sociālā konstruktīvista Nikolasa Onufa konstruktīvisma 

virziens ar to mūsdienās pārstāvošajiem autoriem Polu Koveriju (Paul Kowery), Maju Zēfusu 

(Maja Zehfus) u. c. un kognitīvās diskursa analīzes autoru Toras Tenbrinkas (Thora Tenbrink), 

Kristofera Hārta (Christopher Hart), Gites Kristiansena (Gitte Kristiansen), Renē Dirvena 

(René Dirven), Martina Millera (Martin Müller), Luīzas Godiņjo (Luisa Godinho), Tēna van 

Deika (Teun Adrianus van Dijk), Normana Ferklafa (Norman Fairclough), Rūtas Vodakas 

(Ruth Wodak), Aivera Noimana (Iver Neumann) uzskati un atziņas. 
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Darbā lietojamais empīriskais materiāls ietver vairākas avotu grupas: 

• diskursa aģentu kartēšanai ĶTR politikas nostādnes, ĶKP lēmumus un kongresu 

protokolus, ĶTR vadītāju un politiskās elites struktūras fiksējošo un aprakstošo 

oficiālo dokumentāciju;  

• vēstījumu un to dinamikas atspoguļošanai kā stratēģijas, tā sadarbības formāta 

līmenī Hu Dzjiņtao runu korpusus, Sji Dzjiņpina runu korpusus, premjeru runu 

korpusus, kas adresēti starptautiskajai sabiedrībai (angļu valodā), kā arī citu 

nozīmīgu diskursa aģentu interpretācijas oficiālajam vēstījumam; 

• ĶTR ārpolitikas pamatnostādnes, stratēģijas un ilgtermiņa ārpolitikas koncepcijas; 

• ĶTR “17 + 1” formāta pamatnostādnes un tām atvasinātās dokumentu kopas; 

• lokalizētās “17 + 1” formāta nostādnes, tām atvasinātās dokumentu kopas un 

analītiskās interpretācijas. 

Sekojot iepriekš minētajai pētniecības loģikai, darba struktūra kārtota nodaļās.  

Pirmajā nodaļā aplūkoti poltikas zinātnes sociālā konstruktīvisma un kognitīvās 

diskursa analīzes principi un izveidots modelis ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu analīzei. 

Izmantojot Nikolasa Onufa pieeju, tiek atklāti aģentu, runas aktu un noteikumu veidošanās un 

dinamikas principi, kas savienoti ar kognitīvās diskursa analīzes metodisko pieeju. Nodaļas 

noslēgumā izveidota ceļa karte ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu analīzei. 

Otrajā nodaļā dekonstruēti un kartēti ĶTR ārpolitikas aģenti un to runas akti, parādot 

interdiskursīvo dinamiku kauzalitātē no Hu Dzjiņtao līdz Sji Dzjiņpina prezidentūrai un 

atspoguļojot šīs kauzalitātes korelāciju ar sadarbības formātu veidošanos. Nodaļā skarti 

būtiskākie ĶTR ārpolitikas stratēģiskie vēstījumi, “miermīlīgās attīstības ceļš” un “Ķīnas 

sapnis”, analizējot to priekšnosacījumus reģionālai sadarbībai. 

Trešajā nodaļā ir gadījuma analīze “17 + 1” formātam, veicot tā institucionālās 

izcelsmes analīzi, izvērtējot vēstījumu dinamiku kā daļu no ĶTR kopējo ārpolitikas stratēģisko 

vēstījumu dinamikas un analizējot ĶTR izpratni par gaidām no sadarbības partneriem. Nodaļas 

noslēgumā dots reģionālās sadarbības formāta ilgtspējas vērtējums, kas balstās uz darbā 

atklātajām ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu kauzalitātes piedāvātajām prognozes 

iespējām korelācijā ar reģionālo sadarbības formātu transformācijām.  

Promocijas darba novitāte izpaužas katrā no pētniecības jautājumu virzieniem.  

1. Teorētiski metodoloģiskā novitāte. Darbā tiek izveidots un lietots sociālā 

konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes modelis, kas ļauj izvērtēt priekšnosacījumus 

un potenciālu praktiskai valstu sadarbībai, operējot tikai ar simbolisko vēstījumu līmeni. 

Respektīvi, modelis ļauj izteikt pamatotas prognozes par starptautisko attiecību subjektu 

mijiedarbību, analizējot tikai šo subjektu izteikumus un to iekšējo dinamiku.  
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Mūsdienu akadēmiskajā domā par ĶTR vēstījumu jēgu un sasaisti ar realitāti ir pieejams 

salīdzinoši daudz pētniecības materiāla, taču fragmentētā formā. Ar diskursa analīzes palīdzību 

tiek aplūkoti ĶTR prezidenta izteikumi par konkrētām tēmām vai piesaistē lielajām ārpolitikas 

stratēģijas iniciatīvām konkrētā reģionā. Tāpat arī sasaistē ar kritiku ĶTR ārpolitiskajām 

stratēģijām to saturiskās nesakritības dēļ ar praktiskās politikas dienaskārtību. Darbā teorētiski 

izveidotais un empīriski pārbaudāmais modelis ļauj izmantot jebkura ārpolitiskā diskursa 

pārmaiņas kā prognozēšanas instrumentu ne tikai paša diskursa attīstībai, bet arī tā sasaistei ar 

dažādiem praktiskās politikas sadarbības formātiem.  

Teorētiskās novitātes īstenošanās sniedz iespēju vērtēt konkrētas valstu stratēģijas, 

politiķu izteikumus, dokumentus u. c. informatīvās vienības, ja nav pieejama praktiskās 

politikas seguma. Šādas situācijas sastopamas, kad diskursi ir vērsti uz nākotni – stratēģiskie 

dokumenti, sadarbības piedāvājumi, vīzijas un koncepcijas. Vēstījumi, kas piesaka politiskās 

pārmaiņas, pirms šīs pārmaiņas ir notikušas, ir pētīts lauks modernā konstruktīvisma studijās, 

taču bez plašas empīriskās bāzes. Konkrēta reģionāla spēlētāja vairāku līmeņu stratēģijas un to 

solījums praktiskajai politikai, kas pārbaudīts, balstoties šajās pašās stratēģijās, ir promocijas 

darba unikāla pievienotā vērtība.  

2. Empīriskā novitāte – ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu kauzalitātes un 

dinamikas longitudināls izvērtējums. Darbā veikta longitudināla ĶTR ārpolitikas stratēģisko 

vēstījumu analīze. Tiek aplūkots, kā ārpolitikas stratēģiskie vēstījumi izpaužas ĶTR prezidentu 

Hu Dzjiņtao un Sji Dzjiņpina runās. Akadēmiskajā vidē dominē vairākas asis, kurās ir 

salīdzinātas abu prezidentu īstenotās ārpolitikas pieejas, valsts pārvaldības stils un autoritātes 

svars ĶTR politiskajā diskursā. Tomēr tieši runās esošo konceptu dinamika, identificējot 

kauzalitāti ĶTR ārpolitikas stratēģiskajos vēstījumos, ir faktiski nepētīts lauks. Runas, kuras 

nav piesaistāmas tikai prezidentu izteiksmes stilam, bet manifestē plašāku diskursu ar konkrētu 

priekšstatu kopām par ĶTR sadarbības nosacījumiem ar citām valstīm, ir apjomīgs resurss 

izpratnes veicināšanai par ĶTR politikas domāšanas veidu un priekšnosacījumiem tās 

partneriem.  

Kauzalitātes identificēšana ārpolitikas stratēģiskajos vēstījumos ļauj ne tikai veicināt 

izpratni par ĶTR ārpolitiku, bet arī operēt ar ārpolitikas prognozēm sadarbības aspektos. 

Kauzalitātes identificēšana vēstījumu dinamikā piešķir virzienu ĶTR attīstībai, vērtējot ĶTR 

izpratni par starptautiskajām attiecībām, kas atspoguļojas prezidentu runās. Vēstījumu iekšējā 

loģika, vēstījumu saskanība un citi kognitīvo modeļu parametri prezidentu runas padara par 

tiešu avotu objektīviem ĶTR priekšstatiem par starptautisko attiecību kārtību un 

priekšnosacījumiem citiem starptautiskās sistēmas dalībniekiem.  
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Vērtējot atsevišķas prezidentu Hu vai Sji runas, kas adresētas starptautiskajai 

sabiedrībai, nav iespējams izprast, ko objektīvi ar vēstīto domā tā teicēji. Darba inovatīvā pieeja 

vērtēt vēstījumus garākā periodā, identificējot vēstījumu kauzalitāti, ļauj izvērtēt papildu posmu 

ĶTR ārpolitikā – balstoties runās, ne tikai izdarīt prognozes par darbiem, bet arī izprast pašas 

ĶTR domas teorijas kontekstā dominējošos kognitīvos modeļus. Apzinoties, ka kvalitatīva un 

ticama ārpolitikas vēstījumu struktūra balstās saskanībā starp domām, runām un darbiem, darba 

inovatīvā pieeja ļauj spriest par ĶTR ārpolitikas kvalitāti kopumā (šajā darbā vērtējot tieši domu 

un runu saskanības aspektu). Šāda pieeja piešķir jaunu dimensiju ĶTR dominējošo ārpolitikas 

konceptu “miermīlīgā pacelšanās” un “Ķīnas sapnis” analīzes iespējām un to nozīmes 

vērtējumam ĶTR potenciālajās rīcībās ārpolitikā.  

3. Empīriskā novitāte – korelācijas izvērtējums starp ĶTR stratēģijas ārpolitikas 

vēstījumiem un reģionālajiem sadarbības formātiem – “17 + 1” formāta analīze. Kā 

gadījuma analīzes vienība darbā tiek aplūkots ĶTR sadarbības formāts ar Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīm jeb “17 + 1” sadarbības formāts. Par institucionalizēšanās aizsākumu 

“17 + 1” formātam uzskata 2011. gadu, kad oficiālajā vizītē Ungārijā toreizējais ĶTR premjers 

Veņs Dzjabao (Wen Jiabao) paziņoja par ĶTR apņemšanos attīstīt īpašas attiecības ar CAEV 

valstīm, turklāt šīs apņemšanās realizēšanai jāveido jauns sadarbības formāts un institucionālais 

mehānisms. 2012. gadā Varšavā ĶTR un 16 CAEV valstis kopīgi nodibināja sadarbības 

platformu, piešķirot tam “16 + 1” sadarbības formāta nosaukumu. Darbā tiek izmantots 

“17 + 1” formāta apzīmējums kā pēdējais oficiālais nosaukums gadījuma analīzes laikā. 

Vienlaikus avotos tiek aplūkota visa sadarbības formāta vēsture, sākotnēji tam esot “16 + 1” 

formātam. 

Formāta analīze darbā tiek veikta inovatīvā veidā – aplūkojot, kā formāta vēstījumi 

iekļaujas kopējā ĶTR ārpolitikas vēstījumu virsbūvē un ko tas nozīmē formāta izpausmēm. 

“17 + 1” pretrunīgā vērtējuma dēļ politiskajā dienaskārtībā šāda pieeja ļauj iegūt papildu 

dimensiju dominējošai politekonomiskajai pieejai, kura fokusējas uz ekonomiskajiem 

apsolījumiem poltikas zinātnē. Darba pieeja ļauj izprast, ko ĶTR sagaida no pārējām 

partnervalstīm, kā definē sadarbības nosacījumus un kur ir riski un pretrunas vērtību līmenī 

sadarbības kontekstā ar “17 + 1” partnervalstīm.  

Darbā aprakstītā korelācija starp ārpolitikas stratēģisko vēstījumu konceptiem un 

formāta potenciāla izpausmēm sniedz gluži praktisku pievienoto vērtību par ilgtspējīgu 

sadarbību starp ĶTR un CAEV valstīm kā akadēmiskās, tā praktiskās politikas debatēs. 

Priekšnosacījumu grozs sadarbībai vērtību un sadarbības konceptu izpratnes līmenī ir šī darba 

gadījuma analīzes papildu pievienotā vērtība.  
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Līdzās minētajām novitātēm minama arī novitāte autora izvēlē lietot ĶTR avotus, kas 

adresēti angļu valodā. ĶTR radītais diskurss angļu valodā kļūst par arvien aktuālāku 

akadēmisko debašu tematiku. ĶTR adresē savu vēstījumu un reizē postulē to kā dzīvotspējīgu 

piedāvājumu angliski runājošai starptautiskai videi, kas saistās arī ar ĶTR ārpolitikas 

fenomenu, – ĶTR ir uzņēmusies iniciatīvu skaidrot savus starptautisko attiecību un ārpolitisko 

attiecību uztveres modeļus Rietumiem visplašākajā izpratnē, radot šādu anglisko tekstu 

korpusu. Šāds korpuss ir uzskatāms par nopietnu pieteikumu ĶTR uzskatu pludināšanai 

starptautisko attiecību diskursā, attiecīgi arī analizējams kā noslēgta kopa.  

Šādas kopas analīzei darbā palīdz pētnieciskā metode – kognitīvā diskursa analīze, kas 

pievērš uzmanību tieši pasaulskatu, šajā gadījumā sadarbības formu, starptautisko attiecību 

konceptuāliem modeļiem un to dinamikai. Tajā ir mazsvarīgas konkrētas vārdu nozīmes, taču 

būtiski kognitīvie modeļi, aprakstītās vēlamības, kas aplūkotas laikā un attīstībā, ar iekšējo 

saskaņotību un turpinātību. Kognitīvie modeļi tiek projicēti un ir nolasāmi tieši partneru un 

adresātu telpā, kur angļu valoda ir dominējoša, un konkrētu fenomenu apraksts tiek veikts 

vairākkārt, izmantojot dažādus apzīmējumus, aprakstus un vārdus, konstruējot ĶTR tieši 

angliski. Šāda avotu izvēle, definējot avotu un to pārstāvošā diskursa robežas uz sadarbību 

vērstā lingvistiskajā telpā, nav uzskatāma par unikalitāti, taču vēl joprojām salīdzinoši retu 

pieeju ĶTR pētniecībā. 
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1. Sociālā konstruktīvisma teorētiskās nostādnes  

un kognitīvās diskursa analīzes sintēze 
 

Promocijas darba teorētisko nostādņu un izpētes metodes sintēzes nodaļā tiek atrisināti 

vairāki uzdevumi. Pirmkārt, tiek pozicionēts pētāmais lauks ontoloģiskā un epistemoloģiskā 

perspektīvā, izvēloties postpozitīvisma virziena sociālā konstruktīvisma pieeju. 

Postpozitīvisma virziens ontoloģiski pieļauj atšķirīgu vērtību sistēmu līdzpastāvēšanu 

teorētiskajos analīzes modeļos un empīriskajās praksēs, savukārt sociālais konstruktīvisms 

sniedz skaidrojumu šo vērtību sistēmu savstarpējai konkurencei, aktoru un aģentūru (agency) 

mijiedarbībai un dekonstrukcijas nozīmei runas aktos un diskursu mijiedarbības noteikumos. 

Otrkārt, tiek raksturota izpētes metode – kognitīvā diskursa analīze un tās priekšrocība 

nosacīti slēgtu informatīvo kopu analīzē. Kognitīvā diskursa analīze ļauj fokusēti pievērsties 

runas aktu iekšējam saturam, to tekstuālajam imperatīvam un nozīmēm, tā respektē 

kultūrpolitiskās atšķirību nianses, kā arī pieļauj kritisku skatu uz diskursu kopām, caur diskursa 

radīto uztveres (kognitīvo) modeļu dekonstrukciju ļaujot atklāt to patieso jēgu. Promocijas 

darbā tiek izmantota kognitīvā diskursa analīze, kas vienlaikus papildināta gan metodes 

uzlabošanai starptautisko attiecību analīzē, gan veidojot sintezētu pieeju – sociālā 

konstruktīvisma un kognitīvā diskursa analīzes apvienojumu, kas ļauj identificēt diskursa 

dinamiku un mijiedarbību (iepretim klasiskajai diskursa analīzes metodei, kas fokusējas uz 

tagadnes diskursa izpausmēm un ierobežoti pieļauj prognozes iespējas par konkurējošo 

diskursu mijiedarbību ilgtermiņā). Tas pat nav klasiskās diskursa analīzes kā metodes trūkums, 

cik kognitīvās diskursa analīzes faktiskā iziešana ārpus kritisko teoriju ierobežojumiem un 

respektu pret ideāltipiskiem modeļiem, kuriem nav obligāti jābūt ar slēpto jēgu, kas piesaista 

realitātei, bet būtiskāks ir uzsvars uz iekšējo saskanību un saskanību ar citiem pasaulskata 

modeļiem no tā paša avota ilgākā laika posmā. To labi komentē Karejs Dževits (Carey Jewitt), 

runājot par diskursa analīzes multimodalitāti, – kognitīvās diskursa analīzes laikā uzsvaru lieto 

uz laika ietvaru un ilglaicību kopumā kā atsevišķu modalitāti tekstam.1 

Nodaļa tiek noslēgta ar jauna analīzes teorijas / metodes sintezēta modeļa izveidi, kurā 

tiek apvienoti konstruktīvisma jaunākās paaudzes skaidrojumi un kognitīvās diskursa analīzes 

metodes vadlīnijas, tādējādi ietverot vienā kopainā gan sistēmiski strukturālos, gan iekšēji 

funkcionālos diskursa mainīgos. Autoram šāda jauna dekonstrukcijas modeļa radīšana ir 

nepieciešama kā teorētisku, tā empīrisku apsvērumu dēļ. Darba epistemoloģiskās un izpētes 

sazobes izaicinājums ir acīmredzams – konstruktīvisma vadlīnijas ļauj skaidrot dažādu diskursu 

mijiedarbību starptautiskajās attiecībās, taču sociālā konstruktīvisma izaicinājums ir tā 

                                                           
1 Jewitt, Carey. 2014. The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, RoutledgeFalmer, London, 27. 
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metateorētiskā daba, proti, tas sniedz aģentūru līmeņa skatījumu, nepievēršot uzmanību 

konkrētu runas aktu saturam un vēstījuma jēgai. Savukārt diskursa analīze ļauj analizēt diskursa 

iekšējo saturu, taču metode konceptuāli nepievērš uzmanību vēstījumu struktūrām un to 

ietekmei uz diskursu jēgu, uztveri adresātu kontekstā un citu aktoru reakcijas nozīmi uz diskursa 

aģentu dinamisku mainību. Aplūkojot empīrisko aspektu, sintezēts dekonstrukcijas modelis 

ļauj efektīvāk kartēt diskursa mainīgos – kā strukturālos, tā funkcionālos; kā ārējos, tā iekšējos; 

kā statiskos, tā dinamiskos. 

 

1.1.  Nikolasa Onufa konstruktīvisms un tā lietojamība ārpolitisko  

noteikumu analīzē 

 

Izpildot nodaļas pirmo uzdevumu – ontoloģisko un epistemoloģisko pozicionējumu –, 

starptautisko attiecību analīzē, kurā nepieciešams sintezēt kultūras ziņā unikālu spēlētāju 

redzējumu un vispārpieņemtās globālās politikas struktūras un dienaskārtības aktualitātes, 

turklāt kas saliekams dinamiskā un savstarpēji saistītā kopainā, nepieciešams aplūkot 

starptautisko attiecību jaunākās paaudzes filozofiski teorētisko ievirzi kopumā. Patriks Tadeušs 

Džeksons (Patrick Thaddeus Jackson) vienlaikus sakārto un papildina klasisko pozitīvisma / 

postpozitīvisma un atbilstošo starptautisko attiecību teoriju dalījumu, tajā pašā laikā piedāvājot 

saskaņot konkurējošos metodoloģiskos priekšlikumus plurālistiskā filozofiskā kontekstā. Par 

primāro uzdevumu Džeksons nosaka izstrādāt vienotu un inkorporējošu pētniecību pieejas 

sistēmu. Katra no tām ir saistīta ar dažādām filozofiskām tradīcijām, ontoloģiskiem un 

epistemoloģiskiem uzstādījumiem, kuros jebkuram pētniekam ir jādefinē savas pētniecības 

koordinātas. Šo koordinātu noteikšanai būtiskākais ir attiecību raksturojums starp zināšanu 

veidotāju (zinātāju; the knower) un zināmo (the known), kā arī attiecības starp zināšanām un to 

novērošanas veidu.2 

Balstoties uz minēto, visas starptautisko attiecību disciplīnas un to pārstāvji iedalāmi 

prāta pasaules duālistos un prāta pasaules monistos. Savukārt zinātāja un zināmā attiecību 

spektrs iedalāms apakškategorijās atkarībā no pieejas empīrisko datu ievākšanā un modeļu 

teoretizēšanā. Džeksons piedāvā četras galvenās kategorijas: neopozitīvismu, kritisko reālismu, 

refleksivitāti un analītismu, kas veidojas no zinātāja / zināmā kombinācijas ar empīriskā 

materiāla ievākšanas stilistiku.3 

  

                                                           
2  Jackson, Patrick T. 2011. The Conduct of Inquiry in International Relations: Philosophy of Science and Its 

Implications for the Study of World Politics (New International Relations), Routledge, New York, 37. 
3  Ibid., 41–42. 
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Promocijas darba autors kulturālkontekstuāli un reizē starptautisko attiecību arhitektūrā 

iesaistīto pētāmo subjektu izvēlas analizēt analītisma apakšvirzienā – sociālā konstruktīvisma 

teorijā, vienlaikus padziļinot teoriju ar transfaktuālisma elementiem, sintezējot N. Onufa 

konstruktīvisma virzienu un kognitīvo diskursa analīzi. Tam par iemeslu kalpo vairāki elementi. 

Pirmkārt, konstruktīvisms ir ierindojams starptautisko attiecību teoriju postpozitīvistu 

metateoriju laukā. Nosacīti mēs varam grupēt visu starptautisko attiecību zinātnisko teoriju 

“raksturu” zināmā amplitūdā – no tādām, kas autoru veidotas tikai uz empīrisku novērojumu 

pamata, līdz tādām, kas savu jēgu atspoguļo iekšējās racionalitātes argumentu loģiskā 

izkārtojumā (dialektikā vispār neaplūkojot empīriskus “lauka novērojumus”). N. Onufa teorija 

ir rindojama pie pēdējām.4 Tajā ir sava “postpozitīviskā loģika”. Šai skolai piederīgam autoram 

nav nepieciešams aizrauties ar faktiem, jo tie tāpat ir uztveres konstrukcijas veidotas atlases 

rezultāts, tāpēc lielāka loma piešķirama tam, kā veidojas šīs uztveres konstrukcijas un kādi ir 

to mērķi.5 Taču šādas pieejas stiprā puse ir ielikts potenciāls universāliem secinājumiem. 

Otrkārt, N. Onufa darbu centrā neatrodas konkrētas valstis, to veidojumi starptautiskajā 

sistēmā vai personas, bet gan vispārināti jēdzieni, kas zināmā mērā pakārtoti gandrīz vai 

matemātiskam raksturojumam. N. Onufs savu domu atspoguļo, izmantojot abstraktus lielumus, 

tādus kā aģenti, runas darbības un noteikumi, kādos divi iepriekš minētie mijiedarbojas.6 Tas 

nozīmē, ka jebkurš cits rakstošs pētnieks var ļoti plaši izmantot N. Onufa uzstādījumus, 

“[ie]interpretējot” tajos savu pētniecības objektu, – N. Onufa noteikumos var iekļaut gan valstu, 

gan pārnacionālu subjektu, gan transnacionālo kompāniju, gan individuālu personu attiecības. 

Būtiski norādīt, ka konkrētā promocijas darba jautājuma risināšanai N. Onufa sociālais 

konstruktīvisms piedāvā ieguvumus un risinājumus, kas visefektīvāk ļauj sasniegt darba mērķi. 

Pirmkārt, sociālā konstruktīvisma noteikumu dinamika ir tā, kas ļauj lūkoties uz 

starptautiskajām attiecībām kā ilglaicīgu procesu, bez kadrējuma tipa izrāvumiem, analizējot 

konkrētas epizodes. Noteikumu dzīvotspēja paskaidro diskursu aģentu motivāciju un sistēmā, 

turklāt dara to, atrodot universālo caurvijas elementu visiem lokāldiskursu veidotājiem un 

dalībniekiem. Otrkārt, noteikumu mijiedarbība ar diskursu veidojošajiem runas aktiem ļauj 

analizēt arī diskursu pielāgošanos un savstarpējās interakcijas, diskursus kā būtībā atvērtas 

kopas, gan ietekmējoties no diskursu adresātiem, gan formulējot diskursa prasības / gaidas no 

citiem sistēmas dalībniekiem. Treškārt, konstruktīvisms, paša N. Onufa vārdiem runājot, nav 

īsti teorija tās klasiskajā izpratnē, bet metateorētisks līdzeklis citu teoriju, skata punktu vai 

                                                           
4 Jackson, R., Sorensen, G. 2010. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. (4th Ed.). 

Oxford: Oxford University Press, 278. 
5 Sterling-Folker, Jennifer. 2013. Making Sense of International Relations Theory, (2nd Ed.). Boulder, Colorado 

Lynne Rienner Publishers, 8. ISBN: 978-1-58826-822-8. 
6 Onuf, Nicholas. 2012. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International 

Relations. Routledge, New York and London, 3. 
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šķietami nesavienojamu empīrisku vienumu savienošanai vienotā holistiskā perspektīvā, 

tādējādi rodot jaunus skaidrojumus, ko strukturālismā balstītās teorijas nepiedāvā. 

Pats N. Onufs nedefinē savas teorijas robežas – viņa pieejai raksturīga metateoriju 

autoriem raksturīgā pieeja. Šo darbu ambīcijas ir izpausties kā tādiem, kas raksturo universālu 

lietu dabu. Kas ir šīs lietas? – uz to atbildi var meklēt katrs autora sekotājs. Zināmā mērā 

konstruktīvisma dabai (un lietojamībai pētniecībā) precīzu raksturojumu sniedz Kenets Mūrs 

(Kenneth Moore), kurš konstruktīvisma perspektīvā [pār]analizē Rietumu sabiedrībai būtiskos 

varas un politikas diskursus, norādot, ka konstruktīvisms izskaidro utopisko ideju praktisko pusi 

jeb to diskursu nozīmes, kuras bieži politikas dienaskārtībā tiek uztvertas kā nerelevantas, taču 

ilgtermiņā atstāj neizdzēšamu ietekmi uz sistēmu kopumā. Attiecīgi tā saukto praktisko utopiju 

diskursiem valstu politikās ir nozīme arī praktiskās politikas dienaskārtībā visā sistēmā, ne tikai 

konkrētajā lokālpolitikā.7 Tajā pašā laikā teorija, sekojot pašu konstruktīvistu paškritikai, kas 

balstās uz abstraktiem lielumiem, vienmēr riskē tikt kritizēta, jo sadala pasauli pārāk lielos 

blokos, neņemot vērā iekšēji pretrunīgus aspektus un jēdzienus, kas izkrīt no šiem blokiem vai 

ir pretrunīgi to iekšienē.  

Lai šo situāciju risinātu un pastiprinātu konstruktīvisma sniegtās iespējas un 

kompensētu trūkumus, ārkārtīgi svarīga ir konkrētajā pētījumā lietojamā metode, jo tā definē 

un novelk robežas, pasakot, kas tad īsti ir svarīgs vai nesvarīgs pētniekam, atlasot datus 

pētījuma empīriskajā laukā. Vienlaikus, šos datus izskaidrojot, nepieciešama sintezēta pieeja 

starp teoriju un metodi, lai piešķirtu vērtību tām datu vienībām, par kurām teorijā principā nav 

iepriekš runāts.8  

Līdz ar to, apkopojot pirmās daļas ievadnodaļā minēto, autors pamato ontoloģiskās, 

epistemoloģiskās un metodoloģiskās koordinātas promocijas darba pētījuma dizaina izvēlē. 

Promocijas darbs tiek rakstīts starptautisko attiecību analītisma virzienā ar fenomenālisma 

metodoloģiju, kuru autors pētniecības jautājuma demarkācijas kontekstā plāno paplašināt 

transfaktuālisma virzienā, sintezējot pētījuma teoriju un metodi lietojamāku datu iegūšanai un 

teorijas tālākattīstīšanai. No starptautisko attiecību apakšvirzieniem tiek izvēlēts sociālais 

konstruktīvisms, no metodēm kvalitatīvā kognitīvā diskursa analīze. 

Nākamajās apakšnodaļās autors aplūko N. Onufa konstruktīvismu kā metateoriju un tās 

uzstādījumus, kas piemērojami šī darba pētnieciskajiem mērķiem, lai darbotos gadījuma 

analīze, un kāpēc nepieciešama šīs teorijas papildināšana un sintezēšana ar pētniecības metodi. 

                                                           
7 Moore, R. Kenneth. 2012. Plato, Politics and a Practical Utopia Social Constructivism and Civic Planning in 

the Laws, Continuum, London, P.x. 
8 Onuf, Nicholas. 2012. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International 

Relations, Routledge, New York and London, 3. 
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Lai atklātu konstruktīvisma būtību un piemērojamību ĶTR analīzei, autors šajā darbā 

izmanto Nikolasa Onufa sociālā konstruktīvisma versiju, kam iemesls ir N. Onufa paustā 

konstruktīvisma saistīšanas iespēja ar jebkuru sociālo fenomenu analīzi, kā arī tā ierindošanās 

analītisma perspektīvā, kas izvēlēta kā derīga pētījuma mērķim. 

Konstruktīvisms piedāvā teorētiskā ietvarā saistīt jēdzienus, indivīdus un faktorus, kas 

sākotnēji šķiet nesaistīti un kam nosacīti klasiskās teorijas (reālisms, liberālisms u. c.) 

nepievēršas. Autora skatījumā, tā arī ir N. Onufa pieejas unikālā vērtība – dažādu vērtību 

sistēmu sasaiste vienotā loģiskā shēmā, jau pēc definīcijas pieļaujot jaunas konstrukcijas – 

padarot teoriju par atvērtu pārmaiņām, nevis noslēgtu sistēmu, kā reālisma un liberālisma 

gadījumā, kur pamatelementi saglabājas nemainīgi.9 N. Onufs veido savus teorētiskos 

postulātus tik lielos vilcienos, ka pat nepieskaras detaļām, – tā ir brīvā telpa katra autora 

konstrukcijām, kas tiek izstrādātas konkrēto pētījumu vajadzībām. 

Mūsdienās konstruktīvisms tiek piemērots gandrīz visām sociālo pētniecību jomām. 

Pēdējos gados pētnieki dažādos pētniecības laukos ir selektīvi izmantojuši sociālo konstruktu 

valodu, lai kritizētu eksistējošos sociālos uzstādījumus un arī pētnieciskās prakses.10 

Šī darba pētniecības ietvaros konstruktīvisms tiek izmantots, nevis rekomendējot 

konstruktīvismu kā sistemātisku instrumentu ĶTR pētīšanā visos gadījumos, bet gan kā 

visefektīvāk lietojamā alternatīva konkrētā pētniecības objekta – ĶTR ārpolitikas noteikumu 

un ĶTR teorētiķu skaidrojumu – pētniecībā, lai noteiktu, kādus argumentus ĶTR izvirza, 

pozicionējot ĶTR starptautiskajā sistēmā un reģionālās sadarbības līmenī, izmantojot 

vēstījumus, ko Rietumu perspektīvā lietotās pozitīvisma vērtēšanas sistēmas identificē kā 

utopiskas. 

Konstruktīvisma pamatā ir uzskats, ka komunikācijai ir izšķirīga nozīme realitātes 

konstruēšanā. Runāšana / teikšana (saying) jeb fakta konstatācija komunikācijas ietvaros 

pielīdzināta darīšanai jeb darbības veikšanai. Saskaņā ar N. Onufa uzstādījumu, veicot 

praktisku darbību sociālā sistēmā, vienlaikus mēs to raksturojam vārdiski, lai konstatētu, kāda 

darbība ir jāveic, un vienotos, kā tā veicama. Šādā aspektā runāšana ir neapšaubāmi svarīgākais 

veids, kā iespējams izveidot jeb konstruēt pasauli tās esošā formā. Šis pats princips attiecināms 

uz valstīm – vienalga, vai tā ir Francija, ASV vai Zimbabve, – visas ir sociāli konstruētas 

vienības. Turklāt ne tikai valstis, bet arī citas sociālās vienības, piemēram, sabiedrības, tiek 

veidotas caur indivīdu runas rīcību jeb tā saukto runas aktu (speech act). 

                                                           
9 Onuf, Nicholas. 2012. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International 

Relations, Routledge, New York and London, 96–97. 
10 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International relations in a Constructed 

World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 58. 
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N. Onufs raksturo valstis kā pašietverošas, jo sastāv no pašas sabiedrības, kas tās ietver 

(precīzāk būtu teikt, nosaka ietvarus, kādos tām eksistēt). Šie ietvari tiek noteikti, runājot par 

tām, aprakstot caur valodu un attiecīgi iegrožojot tās šajā aprakstā.11 Ja mainās veids, kādā 

sabiedrības caur valodu konstruē valsti, mainās arī šīs valsts reakcija uz kairinājumu 

starptautiskajā sabiedrībā. Jāuzsver, ka sabiedrības nav savstarpēji vienādas, tās ir līdzīgas, taču 

ne vienādas, ko nosaka to pašraksturojošā identitāte, un tieši šajā aspektā atklājas diskursa 

analīzes nozīmība.  

N. Onufa konstruktīvisma skatījumā, valstu rīcībai dažādos gadījumos nav jābūt 

vienādai, reakcija var būt atšķirīga pašos pamatos, un, no reālpolitikas viedokļa, šī fakta 

ignorēšana ir konflikta cēlonība. Lai konstatētu vienas valsts nobīdes no citas valsts izpratnes 

ar mērķi novērst konfliktu, nepieciešama vārdiskās konstruēšanas analīze – mēs zinām, kas tu 

esi no tā, kā tu pats apraksti sevi. Indivīda gadījumā šāds uzstādījums neapšaubāmi tiek 

apdraudēts no dubultās morāles esamības viedokļa – viņa apraksta nesakritība ar realitāti.12 

Valstu gadījumā saglabājas šis pats risks. Taču risks ir jāapzinās un jāiekļauj konstruktīvā 

analīzē. Pēc būtības pētnieks var sastapties ar konstruktīvas modelēšanas nepieciešamību, 

izstrādājot vairākus modeļus konkrētā “pats” analīzē, iekļaujot gan maksimālu dubultās morāles 

risku, gan minimālu, gan vidusceļa, kurā ir pievienota “paša” neizpratne par savu būtību.13 

Konstruktīvisms balstās postulātā, ka cilvēki veido sabiedrību, savukārt sabiedrība 

veido cilvēkus; līdzvērtīgi – valstis veido starptautisko sistēmu, un tā valstis. Tas ir ilgstošs, 

nepārtraukts daudzvirzienu process. Lai to varētu pētīt, nosacīti nepieciešams sākt procesa vidū, 

jo gan sabiedrība / cilvēki, gan valsts / starptautiskā sistēma mijiedarbojas nepārtraukti un 

pastāvīgi mainās.14 Attiecīgi, ja pastāv gan indivīds, gan sabiedrība, gan valsts, gan 

starptautiskā sistēma un to mijiedarbība, paliek jautājums, kurā brīdī ir iespējams sākt analīzi, 

lai noteiktu kaut vai zināmu cēloņsakarību. N. Onufs piedāvā trešā elementa ieviešanu, kas ir 

saistviela iepriekš minētajiem, – noteikumus (rules).15 

  

                                                           
11 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International relations in a Constructed 

World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 59. 
12 Fierke, Karin M. 2001. Critical Methodology and Constructivism. In: Fierke, Karin M., Jørgensen, Knud E. 

Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 117. 
13 Zehfuss, Maja. 2001. Constructivisms in International Relations: Wendt, Onuf, and Kratochwil. In: Fierke, Karin 

M., Jørgensen, Knud E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp 

Publications, 60. 
14 Onuf, Nicholas. The Politics of Constructivism. 2001. In: Fierke, Karin E., Jørgensen, Knud E. Constructing 

International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 239. 
15 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International relations in a Constructed 

World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 58. 
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Noteikumi ir objektīvi analīzei vispieejamākā vienība konstruktīvismā balstītā pētījumā. 

ĶTR jauno starptautisko attiecību noteikumi nav izņēmums – tie veidojas tādā pašā veidā, kā 

citi sociālie noteikumi, un, ņemot vērā iepriekš aprakstīto likumsakarību, šo noteikumu analīze 

sniedz priekšstatu arī par kopējo ĶTR ārpolitisko un starptautisko attiecību izpratni. 

N. Onufa sociālā konstruktīvisma skatījumā, starptautiskajās attiecībās esošās un jaunās 

normas, vēstījumi, diskursi, ārpolitiskās koncepcijas, stratēģiskie vēstījumi, sadarbības modeļi 

un arhitektūras ir sociāli konstruēti noteikumi, kuru konstrukcija ir komplekss aģentu, ideju, 

interešu un citu komponentu process. Sociālie noteikumi kā vidutājs starp aģentiem, 

adresātiem, to interesēm un idejām, aģentiem un aģentūrām ir analīzes sākuma punkts N. Onufa 

skatījumā, jo noteikumi ir tie, kam pakārtojas pārējie procesa dalībnieki. Kā noteikumi tiek 

konstruēti un kas to konstruē, kādos apstākļos – atbildamie jautājumi, lai sociālais 

konstruktīvisms varētu tikt lietots praktiskā analīzē.  

 

1.2.  Sociālo noteikumu konstruēšanas process un komponenti 

 

Konstruktīvisma skatījumā, sociālie noteikumi veido procesu, kurā cilvēki / sabiedrība 

un valsts / starptautiskā sistēma konstruē viens otru ilgstoši un abpusēji. Arī juridiskie likumi 

(nacionālie un starptautiskie) ir noteikumi, taču sociālie noteikumi nav ierobežoti tikai likuma 

ietvaros – tie iziet ārpus rakstiski fiksētā materiāla. Paražu tiesības arī ir piemērs jurisprudencē, 

kad nerakstīts likums kļūst par tiesību avotu, tomēr sociālie noteikumi ietver visas sabiedrības 

komunikācijas sfēras, ne tikai ar jurisprudenci saistītās. Sabiedrības un cilvēku mijiedarbības 

process ir nebeidzams, taču noteikumi mainās. Ir iespējams noteikt to raksturiezīmes un 

ietekmi, identificējot atsevišķus noteikumus, ko iespējams dēvēt arī par diskursu vai plašākā 

mērogā – paradigmu.16 Noteikumi ir uzstādījums, kas pasaka cilvēkiem un valstīm, ko mums 

darīt. 

Noteikumi atklāj arī to, kas ir sabiedrības līderi, kas ir aktīvākie sabiedrības pārstāvji, 

ambiciozākās valstis. Konstruktīvismā šos dalībniekus sauc par aģentiem. Cilvēki, valstis, 

sabiedriskās organizācijas utt. ir aģenti, ja iedarbojas uz noteikumiem vai izmanto noteikumus. 

Neviens nav aģents pilnīgi visām situācijām.17 Konstruktīvismā tiek norādīts: skatījuma 

vienkāršošanai var pieņemt, ka par aģentiem uzskata aktorus, kas rīkojas citu aktoru labā. 

                                                           
16 Milliken, Jennifer. 2001. Dicourse Study: Bringing Rigor to Critical Theory. In: Fierke, Karin M., Jørgensen, 

Knud E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp  

Publications, 136. 
17 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International relations in a Constructed 

World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 58. 
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Sistēma ir tik noslēgta, ka aktori noteicēji noteikumu veidošanai vienlaikus paši ir aģenti 

relatīvi pret citiem aktoriem un to vajadzībām – aģenta statuss attiecīgi ir no situācijas atkarīgs, 

no saiknēm atkarīgs (relational) un pastāvīgi mainīgs.  

 

 

1.1. attēls. Aģentu–noteikumu–aktoru ideāltipiskais modelis 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz Onufa, Kubalkovas un Koverija postulātiem 

 

Ideāltipiskā modelī aģenta nolūks ir viņa virzīto noteikumu stiprināšana, iedarbojoties 

uz adresātu aktoru. Ja aktoru neietekmē noteikumi (aktors paliek neitrāls), tas izpaužas kā esošo 

adresāta jomas noteikumu tālāklietošana vai arī apzināta (arī verbalizēta) jauno noteikumu 

ignorēšana. Tajā pašā laikā, ja aktors sāk diskutēt vai cīnīties pret jaunpiedāvātiem 

noteikumiem, viņš ar savu atbildi piedalās to stiprināšanā; arī veicot pret tiem pretdarbību ar 

jaunu noteikumu radīšanu (jo leģitimizē sākotnējā aģenta piedāvājumu kā saistošu). Tāpat 

aktors var izvēlēties caur vēstījumus veidojošām vai praktiskām darbībām atbalstīt aģenta 

noteikumu piedāvājumu. Abos gadījumos – gan atbalsta, gan nolieguma, kas izpaužas, 

fokusējoties uz noteikumiem, – adresāts aktors pats kļūst par aģentu. Būtiski norādīt, ka šāds ir 

ideāltipisks modelis; nākot klāt citiem faktoriem, kā arī daudzslāņainām aģentu motivācijām, 

aktora vēlme atbalstīt vai noliegt noteikumu var balstīties stratēģiskos mērķos (piemēram, 

pārņemt jaunpiedāvātos noteikumus un mainīt sev par labu, t. i., atņemot aģenta un aģentūras 

lomu sākotnējam aģentam). 

Abstrahējoties no standarta skatījuma, iespējams konstatēt, ka noteikumi rada iespēju 

aktoriem rīkoties sociālo konstruktu norīkojumā kā citu aktoru aģentiem. Un otrādi, aģentam 

obligāti nav jābūt individuālam aktoram – līdz aģenta statusam var novest arī procesu, visu 

sabiedrību, masu medijus un tamlīdzīgi. Būt aģentam jeb aģentūra (agency) kā tāda – tas ir 

sociāls stāvoklis. Tādējādi, piemēram, valsts valdība ir aģentūra konkrētas politikas paudēju 
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aģentiem – vienas domas paradigmas paudēju kopa.18 Atbilstoši noteikumiem šī kopa rīkojas, 

gan iekšēji, gan ārēji mijiedarbojoties ar citiem, valsts vārdā jeb lielākas cilvēku kopas vārdā.  

Jebkurā gadījumā aģentu rīcības ir racionālas, jo, sastopoties ar izvēli, aģenti rīkosies 

racionāli. No malas skatoties, ne vienmēr šīs izvēles ir racionālas, taču pēc būtības tās vienmēr 

ir racionālas no aģentu skatpunkta un tikai kompleksā lēmumu pieņemšanas procesa dēļ 

izskatās neracionālas (protams, izvērtējot aģentu izvēles, vienalga, kādā līmenī tas notiek, 

nedrīkst izslēgt cilvēciskās kļūdas faktoru, kas piemīt arī valstīm un organizācijām, jo tās vada 

cilvēki). Aģenti izdara izvēles dažādās situācijās, kuras nosaka pastāvošie noteikumi, kas palīdz 

definēt katru situāciju aģentam no viņa skatpunkta.19 

Vienlaikus jau izveidoti un no citiem aģentiem apstiprināti noteikumi ir stabila vienība 

(protams, ne fiksēta), kas kalpo kā matrica (pattern) aģenta darbībām. Šī matrica jeb ietvars ir 

institūcijas – caur tām aģents kļūst par aģentu un iegūst piekļuvi noteikumiem, sapratnei par 

tiem, iespējai tos manīt. Savukārt institūcijas ir atpazīstami noteikumi un prakses. Institūcijas 

ir racionālā vide, kurā aģentiem darboties. 

Arī aģentu darbības tiek analizētas visbiežāk institucionālā kontekstā. Institucionālais 

konteksts pieļauj aģentam vismaz vienu izvēli. Šo izvēli izdarot, aģents darbojas ne tikai 

sistēmā, bet iedarbojas arī uz sistēmu. 20 Aģentu–noteikumu–institūciju sistēma ir kompleksa, 

aģentam uz to iedarbojoties, tas jebkurā gadījumā sastapsies ar savas rīcības sekām. Vienlaikus 

sistēma ir tik kompleksa, ka sekas rīcībai nav iespējams paredzēt. Tomēr sistēma atalgo (ne 

vienmēr ar šī termina pozitīvo nozīmi) racionālu rīcību, jo racionālās rīcības summējas un rada 

kopējas sekas visiem sistēmas dalībniekiem. 

Kā piemēru iespējams minēt tirgus cenas svārstības uz pieprasījuma izmaiņu rēķina – 

individuāli patērētāji cenu redz kā fiksētu un neietekmējamu, taču, ar savu racionālo rīcību 

ietekmējot kolektīvo rīcību summu, pieprasījums krītas un krītas arī cenu līmenis. Jebkurš 

stabils noteikumu kopums, institūcijas un neparedzamās sekas (unintented conseqences) veido 

sabiedrībā struktūru, kas ir atpazīstama katram novērotājam.21 N. Onufs norāda, ka 

konstruktīvisti jau sen pēta aģentu struktūras problēmu. Termins “struktūra” ir cēlonis 

ontoloģiskam apjukumam – pētnieki nespēj vienoties, vai struktūra pastāv realitātē vai tikai 

                                                           
18 Onuf, Nicholas. 2001. The Politics of Constructivism. In: Fierke, Karin E., Jørgensen, Knud E. Constructing 

International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 242. 
19 Onuf, Nicholas. 2012. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International 

Relations, Routledge, New York and London, 131. 
20 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International relations in a Constructed 

World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 60. 
21 Albert, Mathias. 2001. What Systems Theory Can Tell Us About Constructivism. In: Fierke, Karin M., 

Jørgensen, Knud E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp 

Publications, 93. 
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cilvēku prātos. N. Onufs uzsver, ka konstruktīvistiem vajadzētu pārdomāt vārda “struktūra” 

nozīmi, aizvietojot to ar sociālo kārtību jeb sakārtojumu (social arrangement).  

 

 

1.2. attēls. Iekšējo un ārējo aģentu sasaiste sociālajā kārtībā 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz Onufa, Kubalkovas un Koverija pieejām 

 

Aģentiem, kas atrodas jau nostiprinātu noteikumu struktūrās, viņu motivācija un 

darbības veids ir daudz ciešāk saistīts ar institūcijām, kas ir aģentūru un aģentu spēles noteikumi 

jau stabilā sistēmā. No ārpuses nākošajiem aģentiem, iedarbojoties uz sistēmu, kas nav viņu 

pašu, ir būtiska iekšējā aģentu–aģentūru–institūciju attiecību struktūra, taču, no maināmās 

sociālās iekārtas aktoru perspektīvas, ārējās institūcijas ir tikpat spēcīgas (vai vājas), nekā 

jebkura cita aģentūra vai aģents.  

Haralds Millers norāda, ka sociālā konstruktīvisma analīzē būs atšķirīgi rezultāti (nevis 

to objektivitātē, bet rezultātu tvērumā), izvēloties ceļu, no kura sākt analizēt sociālo kārtību, – 

sākot ar noteikumiem, tad nonāk pie ietvara, matricas, tad institūcijas.22 Vienlaikus, ja aģenti 

jau ir zināmi, tad analīzē ejams pretējs ceļš – sākotnēji tiek raksturoti aģenti, to iespējamie 

mērķi, tad aplūkota matrica, kā ietvaros aģenti darbojas, un to mērķis.23 Visbeidzot analīze 

nonāk pie institūcijas, ko aģenti piedāvā formēt, lai sasniegtu iecerēto noteikumu realizāciju 

(institūcija nav obligāti institūcija pārvaldes institūcijas izpratnē – tā var būt arī komunikācijas 

forma, kas pieņemta pēc noteikumiem). 

                                                           
22 Müller, Harald. 2001. International Relations as Communicative Action. In: Fierke, Karin M., Jørgensen, Knud 

E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 173. 
23 Albert, Mathias. 2001. What Systems Theory Can Tell Us About Constructivism. In: Fierke, Karin M., 

Jørgensen, Knud E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp 

Publications, 93. 
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1.3. attēls. Pētnieka analīzes virziens analītisma pieejā 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz Millera, Onufa, Kubalkovas un Koverija pieejām 

 

Starptautisko attiecību disciplīnā, uzsākot analīzi, var virzīties visos virzienos – gan no 

aģentiem uz starptautisko dimensiju, gan no starptautiskās dimensijas uz aģentiem. Tomēr 

vienā pētījumā jāsaglabā viens virziens, citādi veidojas pārāk liela informācijas plūsma un zūd 

atskaites punkts. Praktiskākais veids ir sākt ar noteikumus definējošiem aģentiem, to 

stiprinātajām institūcijām, sociālo kārtību un savstarpējo sakarību. Tad var aplūkot noteikumu 

ģenēzi, veidu, kādi aģentu darbības mehānismi izpaužas noteikumu stiprināšanā un izplatīšanā 

un to pārvaldē, reaģējot uz aktoru reakcijām.24 Šajā darbā autors izmanto otro ceļu – sociālo 

noteikumu konstrukcijas ceļu verificējot virzienā no aģentiem uz noteikumiem, jo darba mērķis 

ir atklāt noteikumus veidojošos faktorus, autorizācijas shēmas un saturu, nevis aģentus, kuri 

slēpti dominē sistēmā, kas būtu fundamentāla transfaktuālisma pieeja.  

 

1.2.1. Aģentu nozīme noteikumu veidošanā 

 

Veids, kā aģenti iedarbojas uz noteikumiem un ar kādiem līdzekļiem padara noteikumus 

saistošus konkrētajai sociālajai kārtībai, ir atkarīgs no noteikumu dinamiskā konteksta. 

Starptautisko attiecību konstruktīvisma jaunās paaudzes teorētiķis Deivids M. Makkūrts (David 

M. McCourt) N. Onufa reizēm vienkāršoto pasaules ainu ieliek dinamiskā kontekstā, norādot, 

ka noteikumi, kas tiek ievēroti, ieiet apritē – palīdz aģentiem izcelties uz citu fona un iedarboties 

uz apkārtējo pasauli. Taču noteikumi realizējas, kļūst īsti tikai aktoru praktiskā mijiedarbībā. 

Tāpēc Makkūrts cenšas iedibināt jaunu konstruktīvisma sašaurinājuma pieeju – relacionālismu, 

                                                           
24 Onuf, Nicholas. 2012. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social Theory and International 

Relations, Routledge, New York and London, 117. 
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kas analīzes fokusu virza uz attiecībām, nevis aktoriem.25 Attiecīgi caur savu darbību aģenti 

pārvērš materiālo pasauli sociālā realitātē.  

Pētniekam šajā kontekstā ir būtiski nolasīt sociālo realitāti, jo pēc būtības materiālās 

realitātes tiešā veidā nemaz nav – aģenti ar savu rīcību, caur savu rīcību fokusējas uz sociālo 

realitāti, jo tā ir atbalsta forma aģentu darbībām, tā ir veidota no noteikumiem. Saikne starp 

aģentiem, to mērķiem un ietekmējošām likumsakarībām pašiem aģentiem neļauj viegli 

paskaidrot, kāpēc viņi to dara. Galvenais ir atcerēties, ka aģenti izmantos jebkādus paņēmienus, 

lai sasniegtu noteiktos mērķus, ieskaitot materiālās pasaules instrumentus.26 Sociālās pasaules 

resursi ir materiālās pasaules resursu projekcija sociālā vidē. Dažiem resursiem nav tiešas 

materiālās bāzes, piemēram, institucionālajiem resursiem. Šādā skatījumā identitāte nav 

svarīga, taču svarīgas ir tieši intereses (gan individuālas, gan kolektīvas). Ciktāl jautājums skar 

resursu sadalījumu, parādās interešu jēdziens. Aģentiem nav obligāti jāapzinās savas intereses 

kā aģentiem, tomēr intereses ir viņu neatņemama sastāvdaļa, un sociālā kapitāla intereses ir 

nenoliedzami vienas no tām – aģentu interesēs vienkārši būt mijiedarbībā ar citiem, turklāt 

respektētā mijiedarbībā jeb būt klāt lēmumu pieņemšanā ir būtiska motivācija līdzās noteikumu 

iedzīvināšanās motivācijai. 

Līdz ar to, pētniekam analizējot kāda cita pētnieka sniegumu, piemēram, diskursa 

analīzes ietvaros, obligāti jāņem vērā ierobežojumi, kas šo analizējamo pētnieku varētu skart, 

kā arī viņa paša iespējamie ierobežojumi. Vienlaikus aģentam ir jāapzinās sekas ierobežojumu 

pārkāpšanai. Lai aģents efektīvi varētu ar to nodarboties, būt sekmīgs aģents, viņam ir 

nepieciešama garīgā sagatavotība (mental equipmnet), ko cilvēki attīsta sociālā komunikācijā. 

Aģenti pārbauda savas brīvības robežas, izvēloties rīkoties vienā vai otrā veidā; jāpiebilst, ka 

arī neizvēlēšanās sekot noteikumiem ir izvēle. 

Atgriežoties savstarpējo attiecību līmenī, noteikumi iedarbojas uz aģentiem, piedāvājot 

izvēles vienkāršā veidā – aģents var izvēlēties sekot noteikumiem vai ne. Tā ir vienkārši 

apzināma formula – noteikumi atvieglo izvēli izvēļu daudzveidībā. Noteikumi dod aģentiem 

iespēju izdarīt racionālu (vai šķietami racionālu) izvēli. Principā jebkurš aģents (tāpat kā 

jebkurš pētnieks ar pietiekamu daudzumu informācijas) spēj formulēt noteikuma saturu 

noteikuma formā (contents of the rule in the form of a rule). Likt pateikt, kas ir noteikums, ielikt 

saturu formā ir tas pats, kas izteikt spriedumus, kas liek citiem uz tiem atbildēt. Šeit parādās  

  

                                                           
25  McCourt, David M. 2016. Practise Theory and Relationalism as the New Constructivism. University of 

California-Davis, International Studies Quarterly. 60, 476. 
26  Zehfuss, Maja. 2001. Constructivisms in International Relations: Wendt, Onuf, and Kratochwil. In: Fierke, 

Karin M., Jørgensen, Knud E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. 

E. Sharp Publications, 59. 
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valodas un runas faktora nozīmība.27 Runa izpausmes formā, kas liek kādam citam veikt 

darbību, tiek saukta par runas aktu, un tas ir galvenais instruments aģentu mijiedarbībā ar 

noteikumiem.28 Aģentu un noteikumu mijiedarbība, kā arī runas akta ietekme uz noteikumu 

saturu attēloti shematiski autora izstrādātā shēmā. Kā būtisks izvirzāms jautājums par aģenta 

nolūku un ietekmi pār izvirzītajiem noteikumiem – vai aģents var radīt noteikumu noteikuma 

radīšanas pēc, proti, melot, sniegt viltus informāciju, nodarboties ar viltus ziņu, propagandas 

vai viltus noteikumu izplatīšanu sociālajā vidē. Protams, šāds risks pastāv, taču jāņem vērā 

būtiska sociālā konstruktīvisma iezīme. Kad noteikums tiek pieņemts no citu adresātu puses, 

kad tas kļūst par konvenciju, tā iedarbība un saturs vienlīdz nopietnā mērā attiecas uz šī 

noteikuma sākotnējo autoru. Tādējādi noteikumi, kļūstot par konvencijām, ir pašsaistoši saviem 

autoriem. 

Minētie teorētiskie postulāti praktiskā politikā nozīmē valstu paustās politikas kā 

saistošanas pašām valstīm, pat ja tā ir tikai “tukša retorika” publicistikas izpratnē. Zināmā mērā 

šeit piemērojama Deivida Brokmana (David Brochman) tēze par valodu kā pašsaistošu līdzekli, 

jebkuru dialektiku savstarpējā konkurencē. Valodas izteiksmes, kaut arī šķietami gramatiskās 

formās sakņotas, tomēr tieši ar formām (uztveramību, vārdu lietojumu, izteiksmes pievilcību) 

ir svarīgas aprakstītās idejas pievilcībai un dzīvotspējai praktiskās politikas dienaskārtībā.29 

N. Onufs šo valodas galējo ietekmi uz realitāti pārdēvē par konvenciju. Darba kontekstā, pētot 

ĶTR ārpolitikas dinamiku, tai līdzi iespējams konstatēt arī realitātes izmaiņas, jo konvencija, 

sākotnēji ārēji manifestēta un iekšēji nesaistoša, tomēr spēlē izšķirošu lomu valsts pašizpratnē. 

                                                           
27  Clotz, Audie. 2001. Can We Speak a Common Constructivist Language? In: Fierke, Karin M., Jørgensen, Knud 

E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 227. 
28 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International relations in a Constructed 

World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 66. 
29 Brochman, David R. 2013. Dialectical Democracy through Christian Thought: Individualism, Relationalism, 

and American Politics, Palgrave Macmillan, New York, 146. 
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1.4. attēls. Runas akta viltus un konvencionālās nozīmes attiecības ar aģentu autoru 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz Lezauna, Millera, Onufa, Kubalkovas un Koverija pieejām 

 

Sekojot viltus runas aktu (neatbilstošu aģentu praksei vai patiesajām iecerēm) virzībai 

sociālo noteikumu pasaulē, rodas jautājums, vai visas nepatiesības jeb viltus satura runas aktu 

grupas ir ar tendenci kļūt par konvencijām. Protams, tā ir vienkāršota pasaules aina, kas principā 

pat neataino tendences, bet runas akta dzīves ciklu, kurā, pamatojot noteikumu, kas kļūst par 

konvenciju, runas akts jau destilētā formā caur citu aģentu, aģentūru un pašas sociālās iekārtas 

runas aktiem iedarbosies uz sākotnējā runas akta autoru, neļaujot tam izvairīties no paša 

sākotnēji noteiktā satura. Zināmā mērā iespējams teikt, ka labi meli galarezultātā konfrontē 

pašu melu radītāju, bet jau kā universāli pieņemtā patiesība, liekot tam koriģēt arī savu rīcību 

un prakses. Realitātē runas aktu un noteikumu konvencionalizēšanās ir daudzslāņains un 

sarežģīts relacionāls process, taču atziņa no minētās shēmas ir tāda, ka adresāti var izvēlēties 

akceptēt arī tādus noteikumus, kas ir šķietami nesakritīgi ar realitāti, taču nolūkā koriģēt aģentu 

autoru rīcību, saistot tos ar viņu pašu runas aktiem konvencionālā formā.  

Secinot aplūkoto, sociālais noteikums vai to kopas kļūst par universālu konvenciju tikai 

tad, ja ir iekšēji saskanīgs, visu aģentu loģikas sistēmās atzīts un pieņemams. Aģentu nozīme 

sociālo noteikumu konstrukcijā no formas viedokļa saistās ar viņu primāro vēlmi padarīt to 

radītos noteikumus par konvenciju – jauno konkrētās sociālās iekārtas normu. Pārfrāzējot 

Onufa un Makkūrta argumentu, primārā aģenta vēlme ir, lai viņam piederētu taisnība un 

sociālās grupas priekšstats par patiesību. Tas cieši saistās ar noteikumu, kas par tādiem atzīti, 

proti, konvencijām, iedarbību sociālajā iekārtā. Ja tie kļūst par konvencijām, tie kļūst likumam 

līdzīgi. Koverija skatījumā, šeit parādās risks pašam aģentam – viņa virzītais un autorizētais 

noteikums vai to kopa, kļūstot par konvencijām, iedarbojas uz aģentu, mainot aģenta priekšstatu 

pašam par sevi. Līdz ar to aģents ir motivēts pastāvīgi iedarboties uz noteikumiem vai 
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konvencijām, kalibrējot savu darbību. Sociālā konstrukta kontekstā noteikumu radīšana ir 

pastāvīgs nemitīgā iterācijā veidots process. Aģenta galvenais instruments šajā procesā ir runas 

akts jeb valodas lietojuma rīks sociālās konstrukcijas veikšanai. 

 

1.2.2. Runas akta nozīme noteikumu veidošanā 

 

Runas akts ir galvenais instruments, ar ko operē aģenti noteikumu konstrukcijas sistēmā. 

Runas aktu sazarotība nodrošina aģentam iespējas izvēlēties dažādās stratēģijas dinamiskās 

attiecībās ar noteikumu adresātu, virzot savu priekšstatu kopu konvencijas radīšanas vai 

stiprināšanās virzienā. Runas akts ir saistelements – verbālais tilts starp aģentu un adresātu –, 

tāpēc tas vienmēr tiek izvērsts ar mērķi būt saprasts un vienlaikus ar mērķi mainīt šo sapratni. 

Runas akta formu N. Onufs izskaidro uz vienkāršu lingvistisku nepaplašinātu piemēru 

pamata, kas postpozitīvisma skolā jau kļuvis par nosacītu klasiku, skaidrojot valodas ietekmes 

formas uz tās radītāju un lietotāju uztveri un nosacīti konstruētu realitāti. Tāpat kā ekonomikā 

simbolisks un pamatdomu skaidrojošs ir Ādama Smita neredzamās rokas princips, 

konstruktīvisma skolā pīļu medību līdzība kalpo par mērauklu runas ietekmes novērtējumam 

pār runātājiem, identificējot runas aktu paveidus.30 

N. Onufs, pieņemot, ka ir sākusies medību sezona, apraksta situāciju, kurā persona saka: 

“Medību sezona ir sākusies!” Cita persona pieņem, ka visi ies medībās, un saka: “Ejam pīļu 

medībās!” Trešā persona apsola pagatavot cepeti pusdienām un saka: “Es gatavošu!” Pirmais 

runātājs izsaka apgalvojumu, kas nav faktiski apstiprināts, – viņa apgalvojums ir uzstājīgs 

(assertive). Otrais runātājs veic norādošo runas aktu jeb direktīvo (directive) runas aktu – viņš 

pamudina uz darbību. Savukārt trešais runātājs veic apsološo / pilnvarojošo (commissive) runas 

aktu, kas ietver jau pieķeršanos kādam konstruktam nākotnē (pieņēmumam, ka pīle tiks 

nomedīta). 

Konstanti atkārtoti vecie runas akti transformējas konvencijās jeb paražās – vārdi paši 

par sevi tiek uzskatīti par cēloni, nevis runātāju paustais pamatojums.31 Attiecīgi N. Onufa 

teorijas esence nosaka praktisku pētniecības metodiku, proti, pētniekam, aplūkojot diskursa 

ietvaros kāda termina lietojumu, neapšaubāmi ir jāpievērš uzmanība, kas ir konkrētā jaunradītā 

termina sasaiste ar autorību. Taču būtiskākais ir noteikt mirkli, kad autorība zaudē savu nozīmi, 

jo runas akts kļūst par paražu. Kad tas ir noticis, terminu iespējams analizēt jau kā objektīvi  

  

                                                           
30 McCourt, David M. 2016. Practise Theory and Relationalism as the New Constructivism. University of 

California-Davis, International Studies Quarterly. 60, 477. 
31 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International relations in a Constructed 

World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 66. 
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atrautu realitāti, kas ir konvencija diskursa ietvaros.32 Konvencijas ir tuvas noteikumiem, 

vienlaikus arī to sastāvdaļas. Objektivitāte analīzē ir panākama tad, ja atsvešinām noteikumus 

no to autoriem (to autori ir nozīmīgi, lai uzzinātu noteikumu cēloni, taču ne to patieso ietekmi). 

Ja konstatējam, ka noteikumu aprakstošie termini ir kļuvuši par konvencijām, varam uzskatīt 

arī, ka konkrētais noteikums ir uzsācis pats savu dzīvi un tā arī analizējams. Vienkārši sakot, 

noteikumā lietojamiem terminiem ir jākļūst populāriem. 

Morālas, ētiskas un politiskas problēmas atklājas runas akta slazdā – robeža starp 

zināšanām, ka mēs darām konkrētu darbību, jo vienmēr tā esam darījuši un turpināsim darīt, un 

ticēšanu, ka tā vienmēr obligāti jādara, ir ārkārtīgi smalka. Šādā skatījumā konvencija ir kļuvusi 

par noteikumu. Šeit parādās arī iespēja izdalīt stiprus un vājus noteikumus. Stiprie noteikumi ir 

konvencijas rakstura, savukārt vāji noteikumi pārsvarā ir normatīva rakstura – aģenti apzinās 

“vajadzētu” normatīvo elementu.33 Ja aģents, apzinoties normatīvo elementu, vienalga seko 

noteikumam, tas nozīmē, ka noteikums ir pilnībā atzīts no aģenta puses un konkrētā gadījuma 

darbības vispārinājums jeb ģeneralizācija indivīdu (arī valstu) darbībām ir konstruēta 

veiksmīgi. 

Runas akts ir arī noteikumu realizācijas forma. Šī realizācija iedalāma trijās kategorijās, 

kā jau iepriekš minēts: uzstājīgie runas akti, norādošie un apsološie runas akti. Noteikumi 

uzstājīgā runas aktu formā informē aģentus par pasaules uzbūvi un sekām, ja šī informācija tiks 

ignorēta. Šādos noteikumos esošā informācija var būt izteikta ļoti vispārīgos terminos, ko 

iespējams saukt arī par principiem (piemēram, suverenitātes princips). Vienlaikus uzstājīgie 

runas akti var būt izteikti arī specifiskos terminos. Piemēram, elektropreču lietošanas 

instrukcijas, diplomātu akreditācijas prasības u.tml. Šādi noteikumi ir noteikumi-instrukcijas. 

Piedāvātā informācija nav normatīva, bet gan nosaka, kas ar šo informāciju darāms. Aģents 

vienmēr zina, kāda darbība veicama attiecīgi šiem noteikumiem, jo to nolūks ir aprakstīt derīgas 

korelācijas konkrētā vidē.34 

N. Onufa redzējumā, instrukciju noteikumi, kas nav izbalansēti no citu noteikumu 

formas puses, dominē hegemoniskās sabiedrībās. Jebkura sabiedrība, kurā vairumā izpaužas 

sīki izskaidrojoši instrukcijveida noteikumi, ir hegemoniska sabiedrība. Attiecīgi zinot 

noteikuma formu, var raksturot arī pašu sabiedrību, kurā šis noteikums ir spēkā. N. Onufs kā 

piemēru min kastu sabiedrības, kur katrai hegemoniski pārvaldītai kastai ir skaidras robežas 
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konkrētā sabiedrībā.35 Līdzdalība kastā dalībniekam dod konkrētu identitāti, statusu un pozīciju. 

Raksturīgi, ka instrukciju noteikumu tipa sabiedrības vismazāk spēj reflektēt pašas – savā ziņā 

hegemoniskas sabiedrības balansē uz robežas ar totalitārām varām, bet bez virsvaras, tās ir 

savas varas absolūts nesējs un replicējošs elements caur kultūru, sociālajām tradīcijām, ieražām, 

autoritātes mehānismiem. Tikai sadursmē ar citu diskursu šādām instrukciju grupām ir 

iespējamas straujas pārvērtības.36 

Norādošie jeb direktīvas runas akti ir atpazīstami kā imperatīvi jeb pavēles. Ja teicējs 

saka, kas jums jādara, viņš jau ar runu grib norādīt, ka teiktais ir jāpilda vai jādara konkrētas 

darbības. Norādošie noteikumi ir empātiski normatīvi jeb uzsvērti normatīvi. Norādot aģentiem, 

kas jādara, šie noteikumi neatstāj vietu manevriem. Vairumā gadījumu norādošie noteikumi 

ietver informāciju par sekām, tos neievērojot. Šī informācija palīdz izdarīt aģentiem pareizo 

izvēli.37 

Kā direktīvas noteikumu piemēru var minēt ierēdniecību, kas valsts varu izpauž formā 

“no virspuses veidotie un piemērotie” (top-bottom) noteikumi.38 Valsts ir hierarhiskas 

struktūras labākais paraugs ar tās likumiem un normām, ar ko tā funkcionē, kā arī iedarbojas uz 

indivīdu. Kad norādošie noteikumi ir juridiskas dabas (formalizēti juridiskos noteikumos), 

hierarhija ir formāla. Tomēr hierarhiskie noteikumi, neskatoties uz stabilitāti, reti pastāv vieni 

paši kā forma – jebkurus direktīvus noteikumus caurvij hegemonisku formu elementi, kā 

rezultātā rodas autoritāte jeb varas nesējs. Direktīvas noteikumu lietojumu visplašāk apraksta 

Mihaels Geiss (Michael Geis) un Mihails Kisīne (Mikhail Kissine), norādot, ka pētnieka 

uzdevums ir meklēt tieši instrukciju tipa caurvijas elementus direktīvos noteikumos, jo tā var 

uziet slēptos varas mehānismus jeb indivīda pārregulāciju.39 

Pilnvarojošie runas akti satur solījumu. Runātājs izsaka solījumus, ko klausītāji akceptē. 

Šie runas akti piešķir formu noteikumiem, kad abas puses (klausītāji un runātāji) reaģē uz 

solījumiem. Kad solījumu tīkls tiek virspusēji pieņemts, sāk darboties saistību noteikumi, kuri 

ietver pienākumu un tiesību jēdzienus, ko aģents apzinās kā kopējus visiem aģentiem. Tiesības 

un pienākumi sniedz aģentiem gan iespējas, gan ierobežojumus, kas veido varas hierarhiju katra 

noteikuma auditorijas ietvaros.40 
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Runas aktus iedala minētajās trijās kategorijās, jo tiem ir dažādas funkcijas: instruktāža, 

norādīšana un apsolīšana jeb saistīšana. Atsevišķās disciplīnās, kā, piemēram, jurisprudence un 

socioloģija, tiek izstrādātas variācijas par šo funkcionālo shēmu, taču nekad netiek izmantotas 

visas trīs kategorijas. Tipiski ir pieņemts funkcionāli noteikumus skatīt divās kategorijās: 

konstitutīvi (constitutive) noteikumi jeb pamatnoteikumi un regulatīvi noteikumi. 

Pamatnoteikumi ir sociālās konstrukcijas vidējais kopsaucējs – visas struktūras bāze. Savukārt 

regulatīvie noteikumi ir rezultāts sociālai kontrolei. N. Onufs norāda: kamēr šo shēmu uzskata 

par konstruktīvistu shēmu, tā pamatos ir cēlonis sajukumam.41  

Berijs Smits (Barry Smith), aplūkojot filozofa Džona Sīrla (John Searl) runas aktu 

tipoloģiju, vēl pievieno ekspresīvos un deklaratīvos runas aktus, kas ir būtiski starptautisko 

attiecību sociālā konstruktīvisma kontekstā, kur runas akti nozīmīgi izpaužas tieši rakstiskā 

formā, starpvalstu attiecībās.42 Ekspresīvie runas akti ietver attieksmes demonstrēšanu sarunas 

partnerim caur nosacīti oficiālām un standartizētām runas formām – sveicināšanās stili, 

apsveikumi, rituāli teksti. Analīzes kontekstā ir svarīgi nošķirt ekpresīvos runas aktus no 

uzstājīgajiem runas aktiem, vienlaikus apzinot ekspresīvo runas aktu nozīmi kontekstā ar citiem 

lietotajiem runas paņēmieniem. Deklaratīvie runas akti saistās ar realitātes fiksāciju juridiskā 

formātā.43 Tie var pārklāties ar citiem runas aktiem funkcionalitātē, taču, Sīrla skatījumā, 

noteikti ir nepieciešami nobriedušā un stabilā noteikumu vidē kā likuma gara fiksējošais 

elements dažādos attiecību regulējumos. Sadarbības memorandi, nolīgumi, vienošanās un 

līdzvērtīgi fiksēti runas akti, kaut arī deklaratīvi (kā liecina to tipoloģiskais nosaukums), 

vienlaikus ar savu kvantitāti liecina par noteikumu sistēmas stabilitāti, jo deklaratīvie runas akti 

principā stiprina pastāvošās noteikumu struktūras. 

N. Onufs par deklaratīvām struktūrām runā, saucot tās par autoritārām, jo tās ir rezultāts 

hegemonisma un hierarhijas mijiedarbībai – hierarhijas ietvaros šo noteikumu nesējs izmanto 

savu hegemonisko pozīciju, deklaratīvi to stiprinot.44 Kā piemēru var minēt militārā ranga 

nesēju, kas ir hierarhiskā sabiedrībā ar hierarhiskiem noteikumiem, taču savā līmenī darbojas 

uz hegemonisku noteikumu bāzes. Pārformulējot, autoritatīvos noteikumos instrukcijas ir 

slēptas starp direktīvām uz konvenciju ticamības bāzes – mums ir jāseko, jo aģents autoritāte tā 

saka, pat ja tas ir pārregulējoši. Kas ir būtiski diskursa analīzes kontekstā – šis ir slēptās varas 
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elements feirkloviskā izpratnē45, kur vara stiprina sevi, kļūstot par pašsaprotamību, bāzējoties 

uz deklaratīvi rakstīto un reizē to iemiesojot ar savām darbībām. 

 

 

1.5. attēls. Runas aktu veidi un funkcijas 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz Smita, Millera, Onufa, Berija un Sīrla postulātiem 

 

Katrā no runas aktu funkcionālajām kategorijām izriet veids, kādā noteikumi tiek 

formalizēti. Noteikumi uzskatāmi par formāliem, ja aģenti uzskata tos par stabilām un 

nenovēršamām vienībām pasaules struktūrā.46 Noteikumi atšķiras arī ar veidu, kā ir saistīti ar 

citiem noteikumiem. Katra noteikuma pamatīgumu nosaka citu noteikumu atbalsts šim 

noteikumam (kā to parasti arī pārbauda aģenti). Formāli noteikumi, kas ir efektīvi nostiprināti 

no citu noteikumu puses, ir legāli noteikumi. 

Formalitāte stiprina noteikumu, padarot skaidrāku tā normatīvo raksturu. Noteikums, 

kas atbalsta citu noteikumu, stiprina pēdējo, kas palielina iespējas, ka aģents izvēlēsies sekot 

šim pēdējam noteikumam. Jo vairāk aģentu seko noteikumam, jo stiprāks kļūst noteikums. 

Piemēram, starptautiskajās attiecībās suverenitātes princips ir augsti formāls norādoša tipa 

noteikums, kas iedarbojas uz valstu sabiedrībām. Suverenitātes noteikumu atbalsta rinda citu 

instrukcijas tipa noteikumu – gan sociālas, gan materiālas dabas izpratnes par to, kā ir iespējams 

formēt valstiskumu.47 Suverenitāte pēc būtības ir citus noteikumus ietverošs noteikums, kas 

vienlaikus ir citu noteikumu stiprināts. 

Formalitātes un neformalitātes jēdziens noteikumu funkcionalitātē ir būtisks faktors: 

neformāla hierarhija var kļūt par satvaru augstu formalitātes līmeni sasniegušai hegemonijai. 

Tas arī ir iemesls, kāpēc no konstruktīvisma skatpunkta starptautiskas attiecības nav 

raksturojamas kā anarhiskas. Anarhija ir noteikums, kad neviens nav vadībā un atsevišķas 

grupas nesaista koordinēta savstarpējā saistība. Tomēr, kā norāda konstruktīvistu t. s. jaunākās 

paaudzes pētnieki Kristians Kanzians (Christian Kanzian), Sebastians Klecls (Sebastian Kletzl) 
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un Katarīna Nežē (Katharina Neges), redzams, ka arī noteikumu nebūšanas apzināšana ir 

noteikums, vēl jo vairāk, nepastāvot formālam noteikumam, starptautiskie aktori neformāli 

izvirzījuši kritērijus, kādai jāizskatās starptautiskajai sabiedrībai, kā tā funkcionē utt.48 Tas pats 

suverenitātes noteikums, kā neiejaukšanās citas valsts iekšējās lietās, ir starptautiskais 

noteikums, kas nav uzskatāms par anarhiju, bet gan savstarpēju vienošanos, kas ir spēcīga 

struktūra. N. Onufs tādēļ piedāvā raksturot starptautisko sistēmu kā heteronomiju (no sengrieķu 

valodas: hetero – skatīt, nomos – likums; stāvoklis, kur persona vai cits subjekts nav savas 

rīcības izlēmējs, jo ir pakļauts ārējiem faktoriem, likumiem; Kanta ētikas teorijā: stāvoklis, kur 

cilvēka rīcību nosaka nevis viņa neatkarīgā tikumiskā griba, bet gan citi faktori – jūtas, instinkti, 

paradumi, praktisks aprēķins)49. Autonomie aģenti darbojas brīvi, heteronomie aģenti to nespēj. 

Konstruktīvisma skatījumā, aģenti ir autonomi, taču viņu autonomiju ierobežo citu 

aģentu autonomija, kas heteronomiju padara par sociālu stāvokli, kas ir neatņemams 

autonomijas blakusprodukts. Tādējādi starptautiskā sabiedrība ir heteronoma, jo valstis savu 

suverenitāti izbauda, tikai pateicoties citu valstu suverenitātes apzināšanas noteikumam.50 

Filozofiski skatoties, vienas valsts neatkarība ir otras valsts neatkarības ierobežojums – ja atzīst 

to kā universālu noteikumu, konstruktīvisms ir reālisma terminoloģiju iekļaujošs. 

Šādā sistēmā aģenti tipiski ir tendēti legalizēt noteikumus, jo apzinās, ka tad 

noteikumiem sekos citi aģenti un to var izmantot kā instrumentu savu interešu sasniegšanai.51 

Kad aģenti atrodas likumiskā vidē, racionalitāte sekot noteikumiem iegūst vispārinātu jēgu – 

izpratne sekot noteikumam pati kļūst par noteikumu. Starptautiskās attiecības šādā skatījumā ir 

nerakstītiem principiem pakārtota vide, taču likumiska vide, pastāvot tikai dažiem formāli 

norādošiem noteikumiem, vienlaikus eksistē daudzskaitlīgi citu līmeņu runas akti un noteikumi, 

kas pārapstiprina un legalizē sistēmu kopumā ar katru jaunu atvasināto praksi vai normatīvo 

aktu. 

Līdz ar to sociāli konstruētā pasaulē norit pastāvīga sociālā noteikumu mainība. 

Aplūkojot runas aktus, kas virza šo mainību dinamiskā kontekstā, iespējams spriest arī par pašu 

noteikumu ticamības pakāpi, to veidojošo aģentu priekšstatu par šo noteikumu dzīvotspēju un 

to tuvumu konvencijas stāvoklim. 

Sasaistē ar darba pētniecisko tēmu, kuras virsuzstādījums ir dinamikas pētniecība ĶTR 

ārpolitikas noteikumiem, arī N. Onufa teorētiskie postulāti iegūst lielāku jēgu, ja tiek samēroti 
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ar kognitīviem modeļiem kā dinamiski elementi, proti, pieņemot, ka arī teorētiski katram runas 

aktam mērķis ir noteikumu konvencionalizēšana, jeb jebkuram politiskam uzstādījumam laika 

nogrieznī ir savdabīgs pašmērķis – kļūt par konvenciju, pašsaprotamību, vispārināti uztvertu 

patiesību. 

 

1.3.  Noteikumi kā vēstījumi mijiedarbībā ar kognitīvo diskursa analīzi 

 

Noteikumu sasaiste ar sabiedrību atklājas gan pēc satura, gan funkcijām – gan pēc tā, 

ko tie saka, gan kādu aktivitātes rezultātu panāk. Pētniekiem ir iespējams izsekot, kurš 

noteikums kuru ietekmē – iespējams noteikt noteikumu grupas, kā arī šo grupu radurakstus, 

taču N. Onufs atzīst, ka ir praktiski neiespējami precīzi noteikt, kur beidzas noteikums un sākas 

tā prakse (jeb jebkurš pētnieks darbojas savas paradigmas robežās), tāpat nevar noteikt, cik tālu 

kādu noteikumu ietekmē citi. Tāpēc objektīvāk ir analizēt noteikumu grupas jeb kopas, jo šajās 

kopās ietilpstošajiem noteikumiem ir ciešāka saistība un pētnieks vismaz var novilkt robežu, 

no kuras sākt analīzi. 

Starptautisko attiecību pētnieki attiecībā uz savu pētāmo lauku šādas noteikumu kopas 

grupē režīmos, tikpat labi tās var būt iekārtas utt. Tie, kas pārsvarā analizē sociālās attiecības, 

runā par institūcijām. Režīma un institūciju termini pēc būtības nav atdalāmi. Starptautiskie 

režīmi sastāv no principiem, normām, procedūrām. Lai kāds būtu nosaukums, tie visi ir kāda 

noteikumu kategorija.52 Šādu N. Onufa noteikumu centrētu pieeju var attiecināt arī uz citu 

starptautisko attiecību skolu kā pieeju analīzi – kā tiek uztverts noteikums, tā arī pētnieks formē 

savu viedokli, kas ir noteicošais starptautiskajā sistēmā. Tādējādi sanāk, ka iespējams runāt ne 

tikai par reālisma skolu vai liberālisma skolu, bet gan par reālisma noteikumiem vai liberālisma 

noteikumiem – pasaule pēc būtības nemainās (lai cik pārsteidzoša šāda atklāsme nebūtu 

postpozitīvisma skolas adeptiem, tā ir pašu konstruktīvistu apstiprināta). Mainās tikai tās 

skaidrojuma skatpunkts, taču jebkurā gadījumā šī skatpunkta atrašanās vieta ir noteikumu 

definēta. Ņemot vērā, kā iepriekš minēts, noteikumu dinamikas mērķis ir ietekmes 

palielināšana, kas, Karīnai Fīrkei atvasinot N. Onufa postulātu turpinājumu53, ir objektīvi 

izmērāma, vērtējot noteikumu skaitu un savstarpējo izkārtojumu – režīma vai institūcijas 

raksturu. 

Vienkāršākās institūcijas sastāv no neliela skaita noteikumiem, kas pēc piederības šai 

institūcijai ierindo šos noteikumus vienotā grupā, pat ja noteikumi viens otru tieši neatbalsta. 
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N. Onufs par šādas institūcijas piemēru starptautisko attiecību jomā min spēka līdzsvaru. 

Noteikumi un instrukcijas regulē elementus, kas ietilpst spēku līdzsvarā un nosaka izpratni par 

to, kas tad spēku līdzsvars īsti ir.54 Šie noteikumi lielvarām norāda, ko sagaidīt no 

sabiedrotajiem vai ienaidniekiem. Tie nosaka arī robežu, pēc kuras uzsākams karš. Ja abām 

pusēm šie noteikumi ir formējušies atšķirīgi, vienai no pusēm zūd izpratne par šo robežu un 

līdzsvars ir izjaukts, kas noved pie kara darbības.  

Starptautisko attiecību kontekstā arī tāds termins kā ietekmes sfēras ir vienkārša 

institūcija, kas veidota no norādošajiem noteikumiem. Šie noteikumi diktē mazām un vājām 

valstīm robežas, kuras ir noteikušas lielvalstis. Ietekmes sfēra ir lielvalsts vēlmju realizācijas 

plāns – noteikums, ar kuru jārēķinās ne tikai mazām valstīm, bet arī otrai lielvalstij ar tās 

ietekmes sfēru.55 Attiecīgi, ja pētnieks pēta jebkuru noteikumu starptautiskajās attiecībās, 

noteikti jāpievērš uzmanība tam, vai konkrētais noteikums nekalpo kā ietekmes sfēras 

definējošs noteikums vai tāds, kas atbalsta šo noteikumu. Spēku līdzsvara, ietekmes sfēru, 

līgumu utt. institūcijas ir viegli analizējamas viena iemesla dēļ – tās ir samērā viegli izņemamas 

no citu noteikumu vides, ir novelkama robeža, kur sākt analīzi.  

Šajā aspektā būtiski norādīt: jo vienkāršāki noteikumi, jo skaidrāk tie saredzami un jo 

vieglāk dekonstruējami. Tas nosaka arī noteikumu ģenealoģijas iezīmi – tieksmi kļūt 

sarežģītākiem, vairāk jomu caurvijošiem, jo, nevarot noteikt konvencijas robežas, nav 

iespējams veikt tās pilnīgu dekonstrukciju. Šādā griezumā raugoties, konstruktīvisms perfekti 

skaidro totalitārisma loģiku – visu jomu kontroli un pārrakstīšanu –, lai, apstrīdot vienu 

patiesības slāni, mēs nonāktu pie nākamā (kurš arī ir jau piedāvātās patiesības slānis, ne 

objektivitāte).56 Līdz ar to, vērtējot konstruktīvisma skatījumā kādu noteikumu kopu, būtiski 

ņemt vērā arī tās dinamisko tendenci kļūt saturiski visaptverošākai (piemēram, piedāvāt 

pārskatīt ne tikai politikas un ekonomikas, bet arī kultūras attiecības) – šāds faktors arī liecina 

par tuvošanos konvencijas aspektam, ja vien to citi sistēmas spēlētāji ir apstiprinājuši. 

V. Kubalkova lielu uzsvaru liek uz rakstiskajiem materiāliem kā maksimālo iedomātā 

(noteikumu) un reāli eksistējošo noteikumu (normatīvo prakšu) sasaisti šodienas pasaulē.57 

Līgumu slēgšana ir paņēmiens, kā institucionalizēt un legalizēt noteikumus, lai tie kļūtu par 

pašsaprotamību un radītu drošāku eksistences vidi. Līgums, kurš jāslēdz, ir jāsaskaņo ar 
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pastāvošo normatīvo bāzi, līdzīgi darbojas arī noteikumi kā vēstījumi – jaunpiedāvātiem 

vēstījumiem jāsaskan ar citiem vēstījumiem, un to dinamika nosaka arī vēlāk topošo vēstījumu 

loģiku. 

Ņemot vērā institūciju formalizācijas nozīmi kontekstā ar runas aktu tendenci 

dažādoties, vairoties un kļūt visaptverošākiem, jebkuri politiskie uzstādījumi un to 

formalizēšanās ir izvietojami uz divām asīm – formalizācijas un nozaru tvēruma ass. Šāds 

izvērsums, protams, kontekstualizējams diskursa analīzē, ļauj salīdzināt līdzīgas vienības vai 

arī vienu un to pašu vienību dažādos laika posmos. Šis salīdzinājums ir būtisks, analizējot 

vēstījumus un to formalizācijas pakāpes atšķirīgās aģentūrās. Noteikumu formalizācijas 

pakāpes un tvēruma paplašināšanas asis sakrīt ar aģenta interešu vektoriem attiecībā uz tā 

virzītajiem noteikumiem. 

 

 

1.6. attēls. Noteikumu formalizācijas un tvēruma pakāpes attiecības 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz Smita, Sīrla, Loses un Kubalkovas postulātiem 

 

Haralds Millers līdzās jau minētajam iezīmē aģentu kopu jeb aģentūru faktoru, kuru 

raksturiezīmes ir statusi, organizatoriskais veidols (piem., ierēdniecība) un lomas, kas arī ļauj 

raudzīties uz aģentiem un to noteikumiem formalizācijas un tvēruma asīs. Atkarībā no 

institucionālā konteksta katram aģentam ir savs statuss, vieta organizētā tīklā un loma. Šie 

faktori realizējas caur noteikumu institūciju, kas satur tīkla, organizācijas vai asociācijas 

iezīmes. Atkarībā no konteksta institūcija var darboties kā atsevišķs aģents, savukārt, mainot 

novērojuma mērogu, aģents – kā institūcija. Šeit kā piemērs der starptautiskās sabiedrības – tajā 
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sabiedrība ir valstu kopa, kur katra valsts ir aģents.58 Vienlaikus, mainoties analīzes mērogiem, 

valsts pati par sevi ir institūcija, kuras ietvaros darbojas aģenti – organizācijas, valsts pārvalde, 

galu galā atsevišķi indivīdi.59 Pētniekam, veicot savu darbu, nepieciešams jau sākumā apzināt 

mērogu, kuru ievērot visa pētījuma gaitā. Mēroga izmaiņas var radīt grūtības noteikt pētniecības 

robežas, kā arī veidot disharmonisku salīdzinājumu. 

ĶTR kā valsts nav uzskatāma par noteikumu veidotāju klasiski juridiskā veidā (jo paši 

konstruktīvisti apstrīd vienotas valsts iespējamību kā aģentu, piedēvējot to vairāk klasiskā un 

neoreālisma skatpunktam), tāpēc šajā darbā autors aplūko tieši teorētisko noteikumu satura 

dinamiku kopsakarībā ar veidošanas teorētiskajiem aspektiem, balstoties satura nesējā – 

dokumentācijā, kas adresē saturu starptautiskajai sabiedrībai.60 Atsaucoties uz H. Millera 

aģentūru loģiku darba tēmas dinamikas kontekstā, īpaša uzmanība ir pievēršama tieši 

aģentūrām (valsts institūcijām utt.), dotajiem virsuzdevumiem no vēstījumos dominējošo 

aģentu puses. Šajā gadījumā ir būtiski aplūkojama Sji Dzjiņpina ietekme uz kopējo ĶTR 

ārpolitikas izpausmi teorētiskā skatījumā, taču, kā tā realizējas, ir iespējams konstatēt tikai kā 

minēto aģentu paustās domas. Idejas izpaužas, tiek pārņemtas un skaidrotas jau tālāku 

“noteikumu lietotāju” un leģitimizēto institūciju jeb aģentūru skatījumā. 

Šajā darbā autors fokusējas uz ĶTR ārpolitikas noteikumiem, kas pilnībā arī 

identificējami kā ārpolitiskās stratēģijas vēstījumi jeb stratēģiskā komunikācija. ĶTR politisko 

vadību teorētiķi kā primārie aģenti un arī apstiprinošie aģenti tos aplūko kā Ķīnas starptautisko 

attiecību noteikumu veidotāji un vienlaikus izskaidrotāji. 

 

1.3.1. Diskursa analīzes principi un kognitīvās diskursa analīzes metode 

 

Šajā nodaļā aplūkoti divi virzieni. Pirmkārt, diskursa analīzes teorētiskie principi 

savietojamībā ar konstruktīvismu, kā arī diskursa filozofijas uzstādījumi citas kultūrtelpas 

analīzei. Otrkārt, tiek aplūkoti darbā izmantotie kognitīvās diskursa analīzes principi jau caur 

pētnieciskās metodes perspektīvu. 

Lai sintezētu konstruktīvisma teorētisko tvērumu ar diskursa analīzi, nepieciešams 

identificēt gan konstruktīvisma, gan diskursa analīzes sintēzes pieļāvuma robežas, proti, kas ir 

savietojams no abiem skatpunktiem un kā tas būtu savietojams, lai efektīvi piekļūtu pētnieciskā 

jautājuma atbildei. 
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Pirmkārt, diskursa analīzes specifika arī balstās starpdisciplinaritātes potenciālā – 

diskusija par diskursa analīzes piederību pētniecības metodes laukam vai teorijas laukam ir 

sociālo zinātņu pētniecības metožu literatūrā izplatīta. Ieteicamais ceļš, lai izprastu diskursa 

analīzes raksturu, balstās uz diskursa jēdziena autorību, kas tālāk attīstījusies diskursa analīzes 

apakšvirzienos, kuri cieši saistās ar konkrēto analizējamo gadījumu diskursiem, proti, ir skaidri 

nošķirama marksistiskā diskursu analīze, feministiskā diskursu analīze, orientāliskā utt. Tas 

skaidrojams ar jēdziena izcelsmi – šī darba kontekstā nepārprotami ir Mišela Fuko un Edvarda 

Saīda diskursa definējumā. Abu autoru izteikumi der kā vadmotīvi diskursa analīzes 

pasaulskatam, tāpēc šajā nodaļā ir fiksēta virkne šo autoru citātu no oriģinālajiem darbiem, kas 

tieši ietekmē šī darba metodoloģiskās izvēles. 

Fuko un Saīda ieskatus vieno caurvijas elementi, kas saistāms ar Saīda ietekmēšanos no 

Fuko idejām. Saīda darbus komentējošo teorētiķu rakstos skaidri atrodama atziņa, ka Saīda 

uzskati nav izprotami bez Fuko konceptu saprašanas, jo Fuko bijis Saīda ideju bāze un 

iedvesmas avots.61 Diskurss, viens no būtiskākajiem jēdzieniem, kurš ir nosacīts zīmols Fuko 

idejām, tiek interpretēts kā neatņemama saistviela varas, zināšanu un patiesības mijiedarbībā. 

Tātad, lai saprastu zināšanu un varas attiecības diskursā Saīda izpratnē, sākotnēji tās jādefinē 

Fuko skatījumā. Fransuā Ēvalds priekšvārdā grāmatai “Patiesība. Vara. Patība” raksturo, kāda 

loma Fuko idejas pasaulē tiek piešķirta zināšanu un varas mijiedarbībai: “[..] Tagadnes, mūsu 

identitātes, vēsturi Fuko formulē kā mūsu sabiedrībā valdošo attiecību zināšanas – varas 

analīzi.”62 

Fuko skatījumā, zināšanu veidošanās un to atkarība no varas ideoloģijas (vai daļa no 

varas ideoloģijas) ir tiešā veidā saistītas ar zinātnes kā nozares lomu. Proti, zinātne, kas pretendē 

uz patiesību, ir pastāvīgā cīņā ar politisko varu. Kaut arī diskurss Fuko darbos bieži tiek lietots 

dažādās kombinācijās (patiesības diskurss, diskurss pats par sevi, varas diskurss utt.), 

promocijas ietvaros autors lieto Fuko diskursa tvērumu sistēmā kā kopumu, kurā pastāvīgi 

mijiedarbojas zināšanas ar varu – samezglojas, veidojot un pārveidojot patiesību. Viena no 

diskursa definīcijām šeit ir būtiska: “[..] [diskurss ir] ierobežoto un ierobežojošo nozīmju 

kopums, kas caurvij sociālās attiecības.”63 

Līdz ar to uz starptautiskajām attiecībām un individuālu aktoru lomu šajās attiecībās 

Fuko diskursa problemātika attiecas tiešā veidā – vara diskursā cenšas caurvīt zināšanas, kas ir 

un tiek veidotas zinātnē (priekšstatos par pētāmo) un zinātnes izpausmē, patiesības definīcijā 

par pasaules iekārtojumu. Zinātniskajam diskursam tiek pieprasīts pamatot politisko diskursu, 
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zināšanām – varu. Vara bez zināšanām nevar pastāvēt, taču reizē tās cenšas pārradīt. Citas 

zināšanas ir citā diskursā, kurš ir konkurējošs. Diskursā vara un zināšanas nav vienīgie 

spēlētāji – arī zināšanu diskurss var būt formāli hierarhisks (un ne obligāti politiku atbalstošs), 

taču patiesību izslēdzošs... Tikai ģenealoģija var atļaut nonākt pie zināšanu, varas un paša 

diskursa izprašanas slāni pēc slāņa: “[..] ģenealoģija noraida zināšanu ieskaitīšanu zinātnei 

raksturīgās varas hierarhijā, tā ir mēģinājums atsvabināt vēsturiskās zināšanas no pakļautības, 

piešķirt spēju nostāties opozīcijā un cīnīties pret teorētiska, unitāra, formāla un zinātniska 

diskursa uzspiešanu.”64 

Jebkura diskursa iekšējās attiecības ar vēsturi un tās izpratni, veidu, kā tiek interpretēta 

vēsture, varas un zināšanas par varu attiecības ir centrāli būtisks aspekts, lai novērotājs izprastu 

patiesību. Tāpat būtisks ir diskursā esošais redzējums par varas, vēstures un konkrētā diskursa 

nākotnes izpratni sasaistē ar nākotni. Nākotne šādā skatījumā veido pagātni, proti, caur 

nākotnes mērķu prizmu tiek pastāvīgi pārinterpretēta pagātne un attiecīgi arī tagadne. Līdz ar 

to nākotnes koncepti, uz nākamību vērstie vēstījumi Fuko skatījumā ir būtiski diskursa analīzē 

un nebūt nav tikai plakātiskas vienības – tiem ir tiešs sakars ar realitātes veidošanu. Jēdzienu, 

nozīmes atrašanās uz pastāvīgi koriģētas laika līnijas ir aspekts, kas jāņem vērā, lai pilnībā 

atklātos diskursa specifika. 

Ja Fuko diskurss ir viens no konceptiem starp daudziem, Saīdam tas ir orientālisma 

kritikas pamatelements – impērijas diskurss. Saīds, sekojot Fuko uzstādījumiem par diskursu 

savstarpēji konkurējošo dabu, nodala orientālismu un oksidentālismu, norādot, ka abās 

domāšanās un zināšanu uzkrāšanas sistēmās dominē atšķirīgi apsvērumi. Ja tiek domāts 

oksidentālās (Rietumu hemisfēras) kategorijās, zināšanas tiek uzkrātas neatkarīgi no varas 

hierarhijām, bet, atspoguļojot orientālo, zināšanas nav atraujamas no varas interesēm pret 

Austrumiem65. Tādā mērā būtu iespējams teikt, ka Saīda orientālismā ir noticis Fuko ļaunākais 

scenārijs – zināšanas, to ieguve, uzkrāšana ir pilnībā sakausēta ar Rietumu varas vēsturi un tās 

vajadzībām. Tāpēc, lai saprastu zināšanu dabu, Saīda redzējumā ir jāizprot varas konfigurācijas 

un to intereses par šīm zināšanām. Vienlaikus Saīds ir arī pieļaujošāks robežu iespējamībai starp 

zināšanām un varu, nekā Fuko. Proti, Saīds uzskata, ka ir iespējama robeža starp tīrām un 

politizētām zināšanām66, kaut arī Fuko norādītu, ka arī šāda doma būtu ģenealoģiski pētāma un 

ietver risku, ka ir neatkarīga diskursa ilūzija. 
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Būtiskākā nianse, kas atšķir Fuko un Saīda redzējumu par varu un zināšanām diskursā, 

varētu teikt, vienlaikus secīgi papildina, ir Saīda ieteikuma forma, kā šo problēmu risināt. Ja 

Fuko ir kritiskās skolas pārstāvis, kas meklē varas sakausējumus it visā, un viņa virsmērķis ir 

tos dekonstruēt, tad Saīds aicina pārskatīt un zināmā mērā attīrīt orientālās zināšanas no varas, 

pārstudējot tās, lai veidotu jaunas Rietumu / Austrumu attiecības, vienlaikus acīmredzot 

pieņemot, ka šāda zināšanu tīrība ir vispār iespējama.67 

Raugoties uz abu autoru diskursa redzējumu kontekstā ar citām sociālo zinātņu 

pieejamām, ir skaidri nolasāmi trīs efekti. Pirmkārt, ir atkāpšanās no citām skolām, kas 

dominējušas starptautisko attiecību skaidrojumos, it īpaši strukturālisma. Pēc paša Fuko 

vārdiem: “[..] Ja atzīstam, ka strukturālisms ir bijis vissistemātiskākais mēģinājums izdeldēt 

notikuma jēdzienu ne tikai no etnoloģijas, bet arī no virknes citu zinātņu un visbeidzot no pašas 

vēstures, tad es nevaru iedomāties, kurš varētu būt vēl lielāks antistrukturālists par mani.”68 Šis 

aspekts ir būtisks ar to, ka ņem vērā arī notikumus, nozīmes un jēdzienus, kas neiekļaujas 

sociālā konstruktīvisma noteikumu loģikā, taču atstāj iespaidu uz dinamikas ritējumu – šīs ir 

uzskatāmas par starpstrukturālām diskursa vienībām, kuru atlase neraisa jautājumus, jo izraisa 

pārrāvumu, ko identificē un atzīst gan diskursā, gan ārpus tā esošie. 

Otrkārt, gan Fuko, gan Saīda devums ir jautājumu uzdošana par pašu pētnieka misiju, 

vai tā ir vai nav nošķirama no varas misijas, it īpaši raugoties uz orientālisma risku. Līdz ar šo 

būtu iespējams minēt, ka jauna tendence pārskatīt vēsturiskās interpretācijas ar varas brīvu 

skatu (vai cenšoties imperiālisko varu identificēt) kļūst aktuāla diskusijās, runājot arī par 

pieejām, kas agrāk nav izmantotas, izvēloties arī pētāmos laukus, kas specifiskā perspektīvā 

nav iepriekš pētīti, principā mainot zināšanu ievākšanas perspektīvu.69 

Visbeidzot, Fuko un Saīda disputs par zināšanām, varu un to samezglojumiem 

diskursos, kas caurvij visas dzīves sfēras, rezonē ar t. s. tumšās socioloģijas uzplaukumu – 

pieeju, kas fokusējas uz izteiktiem problēmaspektiem – atstumtības, konflikta, diskriminācijas, 

rasisma un citiem elementiem, kuri dominē kritisko teoriju skolās un iet roku rokā ar 

neomarksistisko ontoloģiju,70 un diskursa analīzes kontekstā identificējami arī kā kritiskie 

diskursa elementi. 

Minētie aspekti organiski savijas ar N. Onufa teorijas izklāstu. Starptautisko attiecību 

konstruktīvisma sasaiste ar kritisko diskursa analīzi vistiešāk izriet no N. Onufa mēģinājumiem 

izdarīt kopsavilkumu pašam par savu teoriju un izdalīt starptautisko attiecību noteikumu 
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funkcionālās kategorijas.71 Skatot to kontekstā ar diskursa pamatpostulātiem, šīs funkcionālās 

noteikumu grupas pašas par sevi jau atklāj diskursa pamatiezīmes konkrētajā pētāmā vēstījuma 

grupā un ir pirmais solis, lai definētu spēles laukumu diskursam, kurš tiek analizēts, tā iekšējās 

varas dinamikai un varas lietojuma modelim. Bez šī pirmā soļa nav iespējams runāt par 

apskatāmo noteikumu un vēstījumu kopu, jo objektīvi pastāv risks izlaist “pamatnoteikumus”, 

pēc kuriem funkcionē apskatāmā sabiedrība. 

Kā to formulē Henrijs Vidovsons (Henry Widdowson), diskursa analīzē atklātais saturs 

piepilda konstruktīvisma uzliktos pētnieciskos rāmjus un formu. Tomēr, paliekot abiem 

redzējumiem nošķirtiem, saglabājas eklektikas risks, kurā vai nu konstruktīvisma perspektīva, 

vai diskursa specifika paliek otrā plānā un tiek zaudēti būtiski dati analīzei.72 

Pievēršoties plašam diskursa analīzes lietojumam, kā arī pētnieciskās tēmas 

empīriskajam fokusam, aplūkojami piemēri diskursa analīzes pētījumiem, kas veikti konkrētajā 

pētījumu laikā līdz šim. ĶTR problemātikas pētniecībā ir nosacīti izplatīta socioloģijā, politikas 

zinātnēs un starptautisko attiecību studijās. Kā to norāda virkne t. s. orientālistu, analizējot tādu 

valsti kā ĶTR, diskursa analīze ļauj apgūt tos faktorus, ko citas metodes neuzskata par 

svarīgām, iegūtos datus interpretējot caur savas izpratnes prizmu.73 Pārfrāzējot, van Deika 

diskursa analīze ir vismazāk pielādētā (value-laden) metode74, jo pēc būtības pēta vēstījumu un 

ziņu pielādētību ar varas elementiem. Vēl jo vairāk, diskursa analīzē tiek ietverta ticību, 

uzskatu, vērtību, ideju u. c. ietekmes analīze, kas ļauj pilnīgāk veidot kopainu un izdarīt 

secinājumus par konkrēto analīzes objektu, neatstājot tikai politikas zinātnei būtisko (bet reizē 

arī nezaudējot sasaisti ar varas elementu, kas politikas zinātnē ir primāri interesējošs). 

ĶTR gadījumā būtiska no Rietumu pētnieku skatpunkta ir arī nosacītā kvantitatīvo datu 

nepieejamība, mēģinot veidot par ĶTR vispārīgus secinājumus.75 Ņemot vērā, ka diskursa 

analīzē uzsvars tiek likts uz lingvistiskajiem informācijas nesējiem, iespējama arī plašāka 

informācijas piekļuve analīzes procesā; ja praksē nav pieejami kvantitatīvi dati problēmas 

aprakstīšanai, tad diskursa analīze ir risinājums, jo tiek izvesta no pētāmā subjekta valodas un 

vēstījuma izpausmes formām. 
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Pavisam noteikti jāņem vērā diskursa analīzes sasaiste ar pētāmo lauku jeb sasaiste ar 

kontekstu – kā normatīvo, tā empīrisko. Tāpēc jāmin diskursa analīze kontekstā ar ĶTR analīzi 

un no eksistējošas analīzes piemēriem vērā ņemamās teorētiskās atziņas. Kā viens no pirmajiem 

piemēriem, kur lietota diskursa analīze ĶTR problemātikas skaidrošanai tieši starptautisko 

procesu kontekstā, minams ekonomista Edvarda Steinfelda (Edward Steinfeld) ĶTR tirgus un 

ekonomiskās situācijas pētījums. E. Steinfelds 2004. gadā publicējis pētījumu Market Visions: 

The Interplay of Ideas and Institutions in Chinese Financial Restructuring,76 kurā uzsver 

nepieciešamību analizēt ĶTR ekonomiskos procesus diskursa analīzes ietvaros. E. Steinfelda 

argumentācija balstās redzējumā, ka starptautiskajā ekonomikā lietotie termini, piemēram, 

brīvais tirgus, katrā kultūrā tiek skatīti atšķirīgi, attiecīgi arī ekonomikas procesiem tiek 

piešķirta atšķirīga jēga. Taču, tā kā process ir starptautisks, ir nepieciešamība nostāties uz 

“vienas lappuses”, lai minētos procesus varētu kontrolēt vai vismaz paredzēt. 

E. Steinfelds izvirza t. s. tirgus izpratnes diskursu, kurā ĶTR finanšu sistēmas problēmu 

(finanšu plūsmu deformācija, kapitāla mislokācija, sociālās nevienlīdzības) cēlonis ir 

meklējams diskursa īpatnībās. E. Steinfelda diskursa analīzes pamatā ir nošķīrums ĶTR 

izpratnē par tirgu – rietumvalstis tirgu saskata kā līdzekli selekcijai (market as selection), kas 

ietver stiprāko sektoru attīstību, taču vājāko izzušanu konkurences cīņā. Savukārt ĶTR finanšu 

tirgam raksturīga tirgus kā glābiņa metode (market as salvation), kas ietver arī to valsts 

uzņēmumu finansēšanu, kuri nav konkurētspējīgi. Pastāv vispārēja ticība, ka tirgus ir 

universālais līdzeklis visu problēmu risināšanā, ka finanšu kalkulācijas jāveic, neņemot vērā 

īstermiņa zaudējumus, jo ilgtermiņā viss atmaksāsies, turklāt teorētiski par finanšu tirgus 

stratēģijas kļūdainību netiek diskutēts. Diskursa izpratne un elementi, kas ir šīs izpratnes vārti 

un to vārtsargi (gatekeepers), ir būtiski arī citu autoru skatījumā, norādot, ka vienmēr jāņem 

vērā vairāku diskursu pārklāšanās un nozīmju nokrāsas, kas tā rezultātā tiek piešķirtas esošajam 

diskursam. 77 Atšķirības izpratnē ir niansēs, taču šo nianšu dinamika, E. Steinfelda skatījumā, 

ļauj veiksmīgāk izprast atsevišķu aktoru reakcijas ekonomisko krīžu vadības gadījumā. Viņa 

pētījumā tie ir paši ĶTR ekonomisti, kas sniedz savu interpertācijas skatpunktu, norādot uz to, 

kas būtisks diskursa izprašanā. Steinfelds apzinās, ka pētnieka uzdevums ir nošķirt šo diskursa 

pašrefleksiju no patiesības ambīcijas, taču reizē to arī nenošķirt tikai tāpēc, ka tā ir diskursa 

vienība. Būtībā pirmām kārtām ir šo refleksiju nošķirt, tad apzināt un visbeidzot iekļaut analīzē. 
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Kā līdzīgu pētījuma piemēru par diskursa izmaiņām ĶTR, kam seko uzvedības 

noteikumu jeb prakšu maiņa, var minēt Borohas un Lomanova pētījumu, kurā ietverta jau 

plašāka diskursīvo elementu un vēstījumu kopa. Pētījuma centrā ir ekonomiski politiskā 

reforma par Trešo lielo diskusiju ĶTR politekonomiskās domas laukā, kas analizēta caur 

diskursīvo jēdzienu pieeju arī 2005.–2006. gada periodā. Krievu autori Olga Boroha un 

Aleksandrs Lomanovs (Ольга Борох, Александр Ломанов) aplūko un specializējas ĶTR 

politiskās elites aprindās valdošajos virzienos. Viņu skatījumā, lūkojoties no Rietumu pasaules 

perspektīvas (tajā skaitā Krievijas skatpunkta), biežs un izplatīts mīts ir uzskats, ka ĶTR 

funkcionē statiskā sociālistiskā sistēmā apvienojumā ar brīvo tirgu.78 Minēto autoru skatījumā, 

šī uzskata kļūdainību iespējams konstatēt, analizējot pašas ĶTR politiskās elites diskursu par 

valsts attīstības ceļu, turklāt vēsturiskās dinamikas kontekstā. 

Boroha un Lomanovs pētījumā secina, ka centralizētās sociālistiskās sistēmas 

transformācija norisinās ĶTR jau trīsdesmit gadu un jāņem vērā, ka šajā laikposmā notikušas 

jau divas ievērojamas politisās elites viedokļu šķelšanās par to, kāds ceļš ĶTR ejams. Rietumu 

pētnieki parasti uzsver tikai ĶTR ekonomikas transformāciju, atstājot novārtā ideoloģisko 

marksisma aspektu, taču šajā jomā ir noritējušas tikpat aktīvas diskusijas. Pēc būtības Ķīnas 

sistēma balstās uz matemātiski vienkāršu formulu – par cik tiek mainīts ekonomiskais kurss, 

par tik jāmainās arī ideoloģiskajām nostādnēm.79 Borohas un Lomanova redzējumu apstiprina 

arī Ferdinands Gals un Haitiaņa Lu (Ferdinand Gul and Haitian Lu)80, līdzīgi dalot ĶTR 

ekonomiski politiskās reformas pakārtoti darba tirgus un sociālajiem izaicinājumiem tieši no 

domu apmaiņas un politisko lēmumu viedokļa, turklāt uzsverot, ka cīņa par viedokļa pareizību 

(diskursīvā izpratnē) ir arī tieša cīņa par varu ĶTR politiskajā elitē.81 

Borohas un Lomanova redzējumā, minētā diskusija pierāda, ka jebkurā aspektā jāņem 

vērā lokālā diskursa autoru redzējums, kā arī iekšējā šo diskursu elementu dinamika, vismaz 

desmitgades griezumā.82 Tieši šis aspekts, ilgāks laika periods, Borohas un Lomanova 

redzējumā attieksmē pret vērtību maiņām, ir būtisks ĶTR analīzē, kur ideoloģiskā attīstība arī 

nav statiska. Diskurss nav nemainīgs, pat nošķirtībā no saskarsmes ar citiem diskursiem tam ir 

iekšējās transformācijas iezīmes, kuras nav iespējams ignorēt. Diskursa analīzes vektors ir 

introspektīvs, turklāt teorētiski šai introspekcijai nav ierobežojuma. 
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Līdz ar to diskursa aģentu, aģentūras un nesošo vēstījumu karte ir nepieciešamība, kas 

izriet no iekšējās diskursa unikalitātes un ir saucama par dominējoša diskursa formelementu 

uzskaiti. Sociālā konstruktīvisma kontekstā šis apstāklis netiek ņemts vērā, jo nosacīti sociālā 

konstruktīvisma kopas darbojas pārnacionālu konceptu ietvaros. Diskursa analīze, kas veidota, 

lai mērītu dinamiskas pārmaiņas diskursa kontekstā, šādu problēmu novērš, kā arī tās 

ontoloģiskā un epistemoloģiskā dimensijā nav pretrunu konstruktīvisma sistēmiskajam 

(sociālās iekārtas) skatam ar tā dinamiku. Tāpēc sociālā konstruktīvisma un diskursa analīzes 

sintezēšana ir ne tikai iespējama, bet arī savstarpēji papildinoša. 

 

 

1.7. attēls. Diskursa analīzes tvērums 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz Fuko, Saīda, Steinfelda, Borohas un Lomanova postulātiem 

 

Iepriekš minētais par diskursa analīzi raksturo šo metodi kā teorētisku skatpunktu uz 

sabiedrībā un starptautiskajās attiecībās notiekošajiem procesiem. Šajā darbā tas ir būtiski, lai 

pievērstos jau konkrētai metodiskai pieejai – kognitīvajai diskursa analīzei. 

Kognitīvā diskursa analīze ir kompleksa metode, kas valodu un tās fiksētās izpausmes 

neuztver kā izolētas vienības, bet aplūko arī teksta autoru radītos uzskatu modeļus. Promocijas 

darbā tiek izmantoti jaunākās paaudzes kognitīvās diskursa analīzes autoru Toras Tenbrinkas 

(Thora Tenbrink), Kristofera Hārta (Christopher Hart), Gites Kristiansena (Gitte Kristiansen), 

Renē Dirvena (René Dirven), Martina Millera (Martin Müller), Luīzas Godiņjo (Luisa 
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Godinho) u. c. darbi, protams, sasaistē ar kognitīvās diskursa analīzes klasiķiem Tēnu van 

Deiku (Teun Adrianus van Dijk), Normanu Ferklafu (Norman Fairclough), Rūtu Vodaku (Ruth 

Wodak), Aiveru Noimanu (Iver Neumann) u. c. 

Jāsāk ar kognitīvās diskursa analīzes pamatpostulātu “teksts nav tikai teksts” – tas ir 

piedāvājums noteiktai fenomenu uzbūvei, priekšstatiem, un kognitīvā diskursa analīze šos 

priekšstatus respektē, ne tikai kā teksta radītus, bet arī kā paralēlās realitātes tekstam, kas ar 

tekstu mijiedarbojas. Kā to formulē Tora Tenbrinka, katrs teksts konstruē pasaules modeli un 

šis modelis ir kognitīvs produkts, kurš pakļaujams analīzei.83 Šādā izpratnē nepietiek tikai ar 

vienu teksta korpusu, nepieciešamas arī reakcijas uz to (jo, priekšstatu modeļiem 

mijiedarbojoties ar tekstu, teksts faktiski nekad nav fiksēta gala vienība – kognitīvajā diskursa 

analīzē vienā tekstā esošām domām ir jāpiekļūst arī ar citu tekstu palīdzību).84 Tikai tā 

iespējams visprecīzāk definēt pasaules uztveres modeli, ko konkrētais avots ir paudis. Un šeit 

arī parādās pamatprincips kognitīvajā diskursa analīzē – tiek salīdzināti kognitīvie priekšstati, 

kas ietverti tekstos, to iekšējā saskanība un saskanība ar citiem piesaistītiem priekšstatiem: 

“Tādējādi kognitīvā analīze ir to diskursa daļu analīze, kas atbildīgas par kognitīvajiem 

konceptiem, mentālajām reprezentācijām.”85 

Var rasties jautājums, kāpēc šajā promocijas darbā autors fokusējas uz mentālajām 

reprezentācijām, nevis, piemēram, uz praktiskās dienaskārtības notikumiem sasaistē ar tekstu, 

vai arī ĶTR oriģinālvalodas diskursa sazobēm ar tekstiem, kas adresēti angļu valodā. Proti, 

kāpēc netiek lietota kritiskā diskursa analīze, bet tieši kognitīvā. Atbilde meklējama darba 

mērķu un teorētiskās novitātes aspektā – lai atklātu konkstruktīvisma piedāvāto kauzalitātes 

elementu interdiskursīvā kontekstā, kognitīvā diskursa analīze piedāvā stabilu analīzes līmeni, 

kurā meklējama iekšēja saskaņa un idejas. Nevis argumenti, vai šīs idejas ir patiesas per se, bet 

gan kā šo ideju mentālās reprezentācijas valodā mainās laika gaitā un ko no tā varam secināt. 

Attiecīgi, lai fiksētu priekšstatu modeļus (mentālās reprezentācijas), ko teksts piedāvā, 

kognitīvajā diskursa analīzē tiek vērsta uzmanība uz šādiem principiem: 

Summārie teksta slēdzieni (topics) – īsi aģenta slēdzieni pašam par savu tekstu. Ko es 

ar to gribēju pateikt mirkļi – sevi paskaidrojoši teksti. Van Deiku papildina Martins Millers 

(Martin Müller), kurš aicina pētnieku likt uzsvaru tieši uz runu makrostruktūrām – runu 
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noslēgumiem, kopsavilkumiem, aģentu kopai piesaistīto aktoru paskaidrojumiem.86 Šeit būtiski 

ir arī fiksēt, ne tikai par ko runā šajos summārajos teksta slēdzienos, bet arī par ko nerunā. 

Netiešie izteikumi (implicits) – šo netiešo “starp rindu” izteikumu izpausmes faktiski 

nav tiešā tekstā nolasāmas, taču tikai izprotamas kontekstā, ko Aivers Noimans (Iver Neumann) 

atklāj, analizējot diplomātiskos diskursus, kas izprotami tikai kontekstualizētā starptautisko 

attiecību izklājumā.87 Tipiski runas un izteikumi, kas ir atbildes citām runām vai izteikumiem, 

ir implicītu bagātas, jo ietver jau atbildi uz kādu pasaules mentālo priekšstatījumu. Teksta un tā 

teicēja attiecības ar kontekstu ir būtiskas un tiek atzītas kā svarīgs analīzes elements, nevis kaut 

kur ārpus teksta esoša vienība. 

Priekšnosacījumi (presuppositions) – specifisks netiešo izteikumu veids, kas saistās ar 

izteikumiem, kas tieši tekstā neparādās, bet teksta piedāvātais priekšstatu modelis var īstenoties 

tikai tad, ja šie priekšnosacījumi ir izpildīti. Priekšnosacījumi saistās ne tikai ar aģenta 

redzējumu pasaules uzbūvi, spēles pamatnoteikumiem un vērtībām, bet arī ar gaidām no citiem 

aģentiem, kā viņiem vajadzētu uztvert šo tekstu.88 Priekšnosacījumiem ir īpaša nozīme 

kognitīvajā diskursa analīzē, apskatot tekstus, kas saistās ar interakcijas piedāvājumiem 

(piemēram, līgumi, sadarbības komunikē utt.). 

Iekšējā saskanība (local coherence) – diskurss uzskatāms par iekšēji saskanīgu, ne 

tikai ja tam ir ar pamattekstu sakritīgi summārie teksta slēdzieni, bet arī iekšēji tekstam piemīt 

turpinātība un teksta adresāts var iztēloties mentālos priekšnosacījumus kā reālus visās teksta 

piedāvājuma vietās.89 Šeit būtiski norādīt, ka iekšējā saskanība norāda arī uz teksta iekšējo 

funkcionalitāti – argumentiem izpaužoties konkrētā secībā, kas nodrošina mentālā priekšstata 

patiesīgumu. Šī funkcionalitāte izpaužas šādos secīgos soļos – ģeneralizācija, specifizēšana, 

piemēram, sekas, priekšnosacījums, kuras semantiskās struktūras atspoguļo arī konceptuālās 

struktūras.90 Kā norāda Kristiansens un Dirvens, priekšnosacījums ir būtisks elements kā 

noslēdzošais aspekts jebkurai modeļa projekcijai, jo katrs teksts tiek rakstīts kādam adresātam, 

un ekspektācijas no šī adresāta ir neizbēgamība.91 
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Izteiksmju nozīmes un konotācijas (lexical meanings and connotations) – tāpat kā 

pastāv teksta netiešās nozīmes, arī atsevišķiem vārdiem un izteikumiem var būt konotācijas, 

kas izprotamas tikai kulturālā kontekstā. Kā tiek aprakstītas konkrētas grupas vai fenomeni, ir 

tieši atkarīgs no aprakstītāja vēsturiskās pieredzes attiecībās ar šīm grupām vai fenomeniem.92 

Ruta Vodaka raksturo, ka šeit būtiski ir respektēt t. s. sociālās zināšanas, kurās eksistē gan 

konkrētā teksta teicējs, gan adresāts.93 Vienlaikus analizējot lielus teksta korpusus, izteiksmju 

nozīmes un konotācijas tiek īpaši izceltas, ja analīzes procesā sastopas ar izteiktiem 

izņēmumiem (specifiskiem spilgtiem izteikumiem). 

Tendbrinka pievieno van Deika perspektīvai par analīzes dimensijām vēl uzmanības 

faktoru (uz ko runātājs fokusē uzmanību), perspektīvas faktoru (caur kādu perspektīvu – es vai 

viņi – diskurss tiek formulēts) un citus aspektus, kuri piešķir koordinātas priekšstatu modelim, 

kas diskursā tiek formēts.94 Šeit ir būtiski, ka parādās perfektas sasaistes iespējas ar sociālo 

konstruktīvismu, kurš līdzīgos aspektos runā par starptautisko noteikumu mijiedarbību ar 

iecerētajiem adresātiem. 

Būtiski minēt atšķirību no kritiskās diskursa analīzes, kas tieši savas kritiskās iedabas 

dēļ ir arī ar ideoloģiska aizspriedumu risku (kā to formulē Emīlija L’Ote (Emilie L’Hote)95 plašā 

metodoloģiskā pētījumā par politiskā diskursa pētījuma dizaina veidošanu. Kognitīvā diskursa 

analīze necenšas pierādīt, ka varas pārstāvji manipulē ar sabiedrību ar diskursa palīdzību, kā to 

formulētu Ferklavs96; kognitīvajā diskursa analīzē projicētie priekšstatu modeļi, tai skaitā to 

realizācijas iespējas un atspoguļojums politiskajā vidē caur institūcijām, likumiem un citiem 

aspektiem, ir pierādījums teksta ticamībai. Arī melīgs un manipulējošs teksts šajā perspektīvā 

ir ar konsekvencēm – tas tāpat piedāvā būvēt konkrētu pasaules modeli, kuram seko konkrētas 

rīcības, un tā dzīvotspēju un patiesumu nosaka tieši šie saskanības apstākļi. 

Apvienojot minētās diskursa analīzes pieejas ar kognitīvā diskursa analīzes metodi, ir 

iespējams nonākt pie vairākiem soļiem, kas atspoguļoti 1.8. attēlā. 

  

                                                           
92 Hart, Christopher. 2013. Event-construal in press reports of violence in political protests: 

A CognitiveLinguistic Approach to CDA. Journal of Language and Politics. 
93 Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M. & Liebhart, K. 2004. The Discursive Construction of National Identity. 

Edinburgh. EUP, 74. 
94 Tenbrink, Thora. 2015. Cognitive Discourse Analysis: accessing cognitive representations and processes 

through language data. Language and Cognition, Volume 7, Issue 1, March, 111. DOI: https://doi.org/ 

10.1017/langcog.2014.19. 
95 L’Hote, Emilie. 2014. Identity, Narrative and Metaphor: A Corpus-Based Cognitive Analysis of New Labour 

Discourse. Paglrave Macmillan, 28–32. 
96 Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis. London: Longman, IV. 

https://www.cambridge.org/core/journals/language-and-cognition
https://www.cambridge.org/core/journals/language-and-cognition/volume/4B1A280861FC8B7BC860C5740151CD57
https://www.cambridge.org/core/journals/language-and-cognition/issue/89092EB46F487EE5EA41EDAE2FCAEA66
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1.8. attēls. Diskursa analīzes un kognitīvās diskursa analīzes soļi 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz van Deika, L’Otes un Tenbrinkas formulējumiem 

 

Būtiski ir izskaidrot tieši ieiešanas mirkli tekstu korpusos. Šim nolūkam tiek izmantota 

MAXQDA programma, kas ļauj grupēt un analizēt teksta kopu vēstījumus. Sākotnējā nozīmju 

grupēšana notiek, balstoties uz priekšizpētē esošiem pieņēmumiem par vēstījumu rāmējumiem; 

tālākā iterācijas procesā iespējams identificēt un papildināt vēstījumu grupas. Darba 

empīriskajā daļā pirms katras ieejas analīzē autors atspoguļo arī priekšizpētes vēstījumu 

rāmējumu tabulāciju, kā arī tās tālākā analīzes gaitā veiktos papildinājumus. 

Jāpiebilst, ka kognitīvā diskursa analīze ļauj atklāt minētos priekšstatu modeļus, taču, 

kāda ir to dinamika kontekstā ar starptautiskiem procesiem, konkrēti, sadarbības 

institucionālajām formām, to iespējams skaidrot ar sociālā konstruktīvisma teorētiskajām 

nostādnēm. Sintezēta diskursa analīzes un sociālā konstruktīvisma pieeja tieši konkrētā darba 

vajadzībām un interdiskursivitātes analīzes nodrošināšanai atspoguļota pētījuma ceļa kartē 

pirmās nodaļas noslēdzošajā apakšnodaļā. 

 

1.3.2. Ceļa karte ārpolitikas vēstījumu un sadarbības formātu  

transformācijas analīzei 

 

Sintezējot konstruktīvismu ar kognitīvo diskursa analīzi, no konstruktīvisma iekļaujami 

visi elementi, kas raksturīgi dinamiskajiem noteikumu, runas aktu un aģentu aspektiem, lai 

ĶTR stratēģiskos vēstījumus varētu salīdzināt dažādos laika nogriežņos starp to līmeņiem un 

izpausmes formām. Vienlaikus sociālais konstruktīvisms iekļauj arī attiecināmības aspektu, 

skaidrojot pielāgošanos ārējās vides reakcijām. Runājot par ĶTR ārpolitikas noteikumiem un 

to dinamiku, tas nozīmē, ka nepieciešams identificēt, kādas alternatīvas piedāvā minētie 

• Dominējošo nozīmju kopuma raksturojums

• Varas attiecību raksturojums

• Aktoru, aģentu, diskursa kartēšana

• Teksta korpusu atlase

Diskursa analīze (konceptuālā priekšizpēte)

• Ieiešana tekstu korpusos (MAXQDA tehniskā metode liela apjoma tekstiem, darba
kontekstā Sji runām, to interpretiem un oficiālajiem 17 + 1 avotiem)

• Summārie teksta slēdzieni

• Netiešie izteikumi

• Priekšnosacījumi

• Iekšējā saskanība

• Izteiksmju nozīmes un konotācijas

Kognitīvā diskursa analīze
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noteikumi – kas ir to medaļas otra puse jeb negatīvais ceļš, kas aģentiem tiek prognozēts, ja 

šiem noteikumiem nesekos. 97 Līdzvērtīgi svarīga ir prognoze turpmākajai konkrēto noteikumu 

evolūcijai, jo arī tā norāda uz piedāvāto noteikumu dabu – ja pieņemam esošos noteikumus, 

kurp tie potenciāli aizvedīs. 

No minētā iespējams secināt, ka diskursa analīze ir faktiski introspektīva metode, kas 

atstāj neatbildētu jautājumu par starpdiskursu telpu, kā arī jautājumu par diskursiem, kuru 

nolūks ir tapt pieņemtiem ārpusdiskursa aktoru uztverē. Diskursa analīzei nav principiālu 

sintēzes pretrunu ar sociālo konstruktīvismu, ja vien tiek saglabāta diskursu veidojošo iekšējo 

aģentu motivācijas karte un diskursa kultūrvēsturiski specifiskā dinamika. 

Ja sociālais konstruktīvisms skaidro un apraksta nosacītu diskursu mijiedarbību 

diskursu tirgus laukumā, tad diskursa analīze respektē katra aktora unikālo nozīmi. Attiecīgi 

diskursa saturs un tā formelementi ir būtiski diskursa analīzes procesā, lai veidotu ticamu 

sociālo konstrukciju atainojumu. Līdz ar to autors piedāvā sociālo konstruktīvismu un diskursu 

apvienot vienā analīzes modelī, nākamajā un noslēdzošajā darba normatīvajā daļā iezīmējot 

sociālā konstruktīvisma un diskursa analīzes apvienoto ceļa karti. 

Konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes vienota modeļa veidošanas nolūks ir tā 

lietojamība praksē: 1) tvēruma paplašināšana analīzē – no starptautisko attiecību līdz 

kultūrkontekstuāliem diskursiem, vienotā sistēmā kā praktisks iedzīvinājums zināšanu 

paplašināšanās aspektam P. T. Džeksona izpratnē; 2) ceļa karte ir lietojama arī, analizējot citus 

diskursus un to dzīvotspēju, attīstoties jauniem starptautisko attiecību vēstījumiem, kas atšķiras 

no dominējošā Rietumu diskursa par starptautisko attiecību arhitektūru; 3) modelim jāparedz 

iespēja analizēt diskursus dinamikā – kā iekšējā, tā ārējā, lai relacionālisma kontekstā ietvertu 

mainīgos elementus, kā arī faktiski noteiktu diskursa atvērtību maiņām no ārējām ietekmes 

sistēmām. Būtiski norādīt, ka mehāniska apvienošana sociālā konstruktīvisma un diskursa 

analīzes pasaulskatiem un analīzes soļiem nav iespējama, jo analīzes procesā ir nepieciešamas 

iterācijas, kā arī vitāli svarīgs ir pētnieka analītiskais virziens, pretējā gadījumā tiek riskēts 

ignorēt vai uztvert kā maznozīmīgus elementus, kas ir būtiski kvalitatīviem secinājumiem. 

Tāpēc autors runā par sociālā konstruktīvisma un diskursa analīzes sintēzi lietošanai 

starptautisko attiecību empīriskajā kontekstā, ar to saprotot, ka apvienojums maina tā veidojošo 

elementu dabu, paplašinot atsevišķi esošās iespējas. 

  

                                                           
97 Milliken, Jennifer. 2001. Dicourse Study: Bringing Rigor to Critical Theory. In: Fierke, Karin M., Jørgensen, 

Knud E. Constructing International Relations: The Next Generation. Armonk, NY: M. E. Sharp  

Publications, 136. 
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Lai minētais realizētos, autors sociālā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes 

lietojumu sasaista ar metodiskiem soļiem, konkrētu analīzes virzienu un šajā virzienā 

pārbaudāmām vienībām. Tajās (šeit neaprakstot pakārtotos soļus, kas jau izvērsti klāstīti 

iepriekš, kā arī vizuāli atspoguļoti ceļa kartē) būtiskākais ir: 

1) secīgi identificēt noteikumu kopas un diskursa robežas pirmmarķēšanas stadijā, kad 

tiek ieskicētas iespējamās robežas, kas izskan diskursam piesaistītajā informatīvajā 

telpā, ar domu, ka robežas procesa iterācijas gaitā tiks pārskatītas un pārdefinētas; 

2) identificēt varas attiecību kopumu (gan kultūrspecifiskā kontekstā, gan zināšanu un 

varas kontekstā, kas definē konkrētā diskursā esošās varas ietekmi uz informācijas 

veidošanos kopumā); 

3) pārskatīt sākotnēji novilktās diskursa robežas un kartēt diskursa aģentus, kas ir 

noteicošie konkrētā diskursa veidošanā; 

4) attiecīgi kartētajiem aģentiem noteikt tos sakārtojošās un tiem pakārtotās aģentūras 

un sociālās iekārtas; 

5) analizēt diskursa vēstījumu nozīmju kopumus, nozīmju ģenealoģiju un dinamiku ar 

runas aktu dinamikas analīzes palīdzību (gan pēc runas aktu formas maiņām, gan 

runas aktu kontekstu maiņām, gan paša vēstījuma satura izmaiņām); 

6) identificēt runas aktu un diskursa formalizēšanās pakāpi relacionālā kontekstā; 

7) izdarīt secinājumus par diskursa dinamisko dabu, tā sakritību ar citiem diskursa 

līmeņiem, sakritību iespējas ar citiem diskursa līmeņiem (kas ir obligātie 

nosacījumi, lai diskurss būtu integrāls ar citiem diskursa līmeņiem) un iespējamām 

diskursa dinamikas nākotnes prognozēm. 

Konstruktīvisma noteikumu loģika ļauj izvērtēt diskursa noteikumu kopu definējošās 

motivācijas, kamēr diskursa analīzes dinamikas raksturojums ļauj analizēt vēstījumus un saturu. 

Šādā ceļā iegūtie secinājumi ir salīdzināmi un attiecināmi pret citiem diskursa līmeņiem, 

analizējot gan to integritāti, gan paša analizējamā diskursa integritāti no diskursu 

konkurētspējas aspekta starptautiskajā sistēmā. 

Promocijas darba kontekstā ĶTR globālais ārpolitikas diskurss pēc tā analīzes atbilstoši 

atrakstītajai ceļa kartei tiek salīdzināts un attiecināts ar tam pakārtoto reģionālo attiecību 

līmeni – “17 + 1” sadarbības formāta diskursu un tā dominantēm, tādējādi ļaujot izdarīt 

secinājumus par abiem līmeņiem, to savietojamību, nozīmēm un savstarpējo saskanību gan no 

dinamikas, gan satura perspektīvas. Abi līmeņi ir arī atšķirīgās attiecībās ar politisko 

dienaskārtību. Kur “Ķīnas sapņa” globālais koncepts ieskicē starptautiskās sistēmas arhitektūru 

un globālās pārvaldības konceptualizēšanas jautājumus, reģionālais sadarbības formāts ir 

pietuvināts citu valstu politiskajām dienaskārtībām; kas ļauj promocijas darbā konceptuāli 
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normatīvu analīzi cieši saistīt ar praktiskās politikas dienaskārtību un aspektiem, vienlaikus 

saglabājot postpozitīvisma rāmējumu. 

 
1.1. tabula  

Sociālā konstruktīvisma un diskursa analīzes apvienotā ceļa karte ārpolitikas vēstījumu 

dekonstrukcijai un analīzei darba empīriskajā daļā 

Analīzes solis Veicamās darbības 
Atbilstība darba  

empīriskajā daļā 

1. Analizējamā diskursa izvēle 

Autors izvēlas “Ķīnas sapņa” 

konceptu ar tā priekšvēsturi Hu 

Dzjiņtao prezidentūrā un 

iespējamību Sji Dzjiņpina 

prezidentūrā 

2. nodaļa. ĶTR ārpolitikas 

aģentu un runas aktu 

dinamika 

2. Diskursa dominējošo nozīmju 

kopuma un varas attiecību  

kopuma raksturojums 

Diskursa robežu definēšana, 

diskursa aģentu kartēšana 

2.1. ĶTR sociālās iekārtas 

diskursa aģenti 

3. Diskursa vēstījumu un 

priekšstatu modeļu identificēšana, 

izmantojot kognitīvo diskursa 

analīzi 

1. Hu Dzjiņtao pirms “Ķīnas 

sapņa” perioda analīze, 

izmantojot kognitīvās diskursa 

analīzes pieeju 

2.2. Hu Dzjiņtao ārpolitikas 

vēstījumu analīze – 

vēsturiskās determinantes, 

interpretācijas un diskursa 

elementi sadarbības 

potenciāla skaidrojumam  

(ar apakšnodaļām) 

2. Sji Dzjiņpina “Ķīnas sapņa” 

analīze, izmantojot kognitīvās 

diskursa analīzes pieeju 

2.3. Sji Dzjiņpina “Ķīnas 

sapņa” koncepta interpretācija 

un saikne ar potenciālajiem 

sadarbības formātiem  

(ar apakšnodaļām) 

4. Sociālā konstruktīvisma 

noteikumu un runas aktu dinamikas 

skaidrojums par kognitīvās 

diskursa analīzes rezultātiem 

Hu un Sji ārpolitikas konceptu 

dekonstrukcijas skaidrojums ar 

norādēm uz sadarbības formu 

aspektiem. Priekšlikumi 

gadījuma analīzes formāta 

pārbaudei 

2.3.1.–2.3.2. Sji perioda 

ārpolitikas konceptu un runas 

aktu dinamikas ietekme uz 

potenciāliem sadarbības 

formātiem 

5. Gadījuma analīzes – reģionālā 

sadarbības formāta – 4. soļa 

secinājumu izvērtēšana un 

pārbaude 

“17 + 1” sadarbības formāta 

apskate un analīze 

3. nodaļa. Sadarbības formāta 

“17 + 1” gadījuma analīze  

(ar apakšnodaļām) 

6. Secinājumu izdarīšana par 

“17 + 1” saskanību ar stratēģisko 

ārpolitisko vēstījumu un saiknes 

elementiem 

“Ķīnas sapņa” un “17 + 1” 

formāta aplūkošana kopainā un 

secinājumu izdarīšana par 

stratēģijas koncepta ietekmi uz 

sadarbības formāta dinamiku un 

vice versa 

3.1. Sadarbības formāta 

“17 + 1” dinamika “Ķīnas 

sapņa” attīstības kontekstā 

3.2.–3.3. Sadarbības formāta 

“17 + 1” darbības un 

ilgtspējas izvērtējums 

Avots: autora veidota tabula 

 

Būtiski šeit raksturot trešā un ceturtā analīzes soļa metodisko izpildījumu ar MAXQDA 

palīdzību. Lietojot datu apstrādi ar MAXQDA, būtiska ir šīs programmatūras iekšējā 

metodoloģija un pilna potenciāla izmantošana. Darbam ar lieliem teksta apvienojumiem tiek 
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izmantotas dažādas stratēģijas programmatūras.98 Promocijas ietvaros autors izvēlējās lietot 

piecu līmeņu stratēģiju teksta apstrādei (5 level QDA) tieši MAXQDA un līdzīgu programmatūru 

izmantošanā.99 

1. līmenis ietver stratēģisko mērķu noteikšanu, kas īstenojas lokālajā metodes 

pētniecības jautājumā, promocijas darba gadījumā: kādi vēstījumi nosaka ĶTR starptautiskās 

sadarbības un nākotnes modeļus un kā tie attīstās teksta laika modalitātē? 

2. līmenis ietver analītisko plānu – konceptuālu rāmi ieiešanai tekstu laukā (pirmie 

atslēgvārdi) un taktiku identificēto datu klasterēšanai, pārbaudei un papildināšanai. Īpaša 

uzmanība tika veltīta skaidrojošo apakšvēstījumu veidošanās procesam, papildinot jēdzienu 

skaidrojumus un tad aplūkojot gan to dinamiku, gan iekšējo saskanību dažādos laika posmos. 

Pie taktikas atsevišķi tika ietverti vēstījumi, kas ir responsīvi jeb tiek izteikti kā atbildes kādiem 

adresātu impulsiem. 

3. līmenis ietver tulkojumu atslēgvārdos – promocijas darba vajadzībām ieiešanai laukā 

autors izmantoja Hu perioda ārpolitikas konceptus – miermīlīgās attīstības konceptu, 

harmoniskās pasaules konceptu, civilizācijas revitalizācijas konceptu, “Ķīnas sapņa” konceptu; 

fiksējot taktiku sekot līdzi to transformācijās un jēgu izmaiņām cauri Sji diskursa tekstiem. 

4. līmenis ietver programmatūras instrumentārija pielāgošanu. Šī līmeņa laikā autors 

izmantoja MAXQDA iespēju veidot klasterus vēstījumiem, kā arī izkārtot tos pārredzami uz 

laika līnijas, kas analīzes nodaļā ļauj spriest par to dinamiku. 

5. līmenis ietver jaunu iespēju konstruēšanu ar jau pieejamo datu apjomu – šeit autors 

izmantoja iterācijas iespēju, atzīmējot iekšēji pretrunīgās un nesaskanīgās vietas iekšējās 

vēstījumu saskanības izvērtēšanai analīzes daļā, kā arī kārtoja izteikumus atbilstoši runas aktu 

formai. Otrkārt, “17 + 1” formāta izvērtēšanai tika izmantota iepriekš iegūto apakšvēstījumu 

klātesamība. Proti, Sji ārpolitiskajos konceptos fiksētie kognitīvie modeļi par sadarbību un 

starptautiskās sistēmas nākotni tika aplūkoti “17 + 1” formātā kā tvēruma ziņā cita līmeņa 

diskursā – reģionālā; otrkārt – laika ziņā aktuālākajā izvērsumā. 

Informācija, ko parādījusi MAXQDA teksta apstrāde, izvērsta autora skaidrotā formā 

darba analītiskajā daļā. Būtiski norādīt, ka Hu prezidentūras koncepti izmantoti, lai ieietu 

diskursā un uzsāktu tā turpinātības izpēti, tā identificējot tieši Sji izteikumu unikālos uzsvarus. 

Šī iemesla dēļ pilnā apjomā MAXQDA izmantots tieši Sji runās (kuru korpusi pieejami 

pielikumā), savukārt Hu tekstu korpuss ir salīdzinoši neliels un balstās viņa izteikumu 

oficiālajos tulkojumos un viņa interpretu oficiālajos tulkojumos.  

                                                           
98 Kuckartz, Udo, Radiker, Stefan. 2019. Analyzing Qualitative Data with MAXQDA. Springer, London. 
99 Woolf, Nicholas, Silver, Christina. 2017. Qualitative Analysis Using MAXQDA: The Five Level QDA Method. 

Rouetledge, NY. 



53 

*** 

Virzoties caur uzskaitītajiem soļiem, iespējams nonākt pie dekonstrukcijas analīzes un 

dinamikas izvērtējuma secinājumiem, ja katrā situācijā pozicionēts konteksts un veikta aģentu 

kartēšana, tad aplūkota satura un formas dinamika. Kognitīvās diskursa analīzes un sociālā 

konstruktīvisma apvienotās pieejas priekšrocība ir arī institucionālā tvēruma respektēšana un 

sociālās iekārtas nozīmīguma apzināšanās, veicot diskursa analīzi. Līdzvērtīgi būtiska ir aģentu 

piešķirtā loma konkurējošiem diskursiem un gaidas no potenciālo adresātu reakcijām. Sociālās 

iekārtas un aģentu definētās normas, tajā skaitā jābūtības, vēstījumi, diskursi, ārpolitiskās 

koncepcijas, stratēģiskie vēstījumi, sadarbības modeļi un arhitektūras, ir pastāvīgā dinamiskā 

mainībā esoši konstruēti noteikumi, kuru konstrukcija ir komplekss tā aģentu, ideju, interešu 

un citu komponentu process, kura ietvaros autoram būtiskākais ir dinamikas un tendenču 

fiksācijas aspekts, kā arī mijiedarbības prognozes ar diskursa adresātiem. 

Visu runas aktu, vēstījumu un diskursa vienumu apskates būtisks metodisks aspekts ir 

to grupēšanas nepieciešamība, tādējādi veidojot līdzīgo noteikumu kopas, kas ļauj izdarīt 

secinājumus par diskursu kopumā. Raksturīgi, ka šis process ir induktīva un deduktīva 

pētnieciskā procesa apvienojums, jo analizējamā diskursā kopas nav uzreiz identificējamas, 

taču pēc identifikācijas ir atkārtoti papildināmas, veidojot vēstījumu tipoloģiju. 
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2. ĶTR ārpolitikas aģentu un runas aktu dinamika 
 

Promocijas darba analīzes daļā autors lieto sociālā konstruktīvisma un diskursa analīzes 

sintezētās ceļa kartes soļus. Atbilstīgi modeļa soļiem, uzsākot stratēģiski nozīmīga ārpolitikas 

vēstījumu analīzi, nepieciešams raksturot noteikumu kopas, vēstījumu izvēles pamatojamību, 

kā arī marķēt analizējamā diskursa robežas (apzinoties analīzes procesa gaitā sekojošu 

iterāciju).  

Analīzei autors izvēlējies “Ķīnas sapni” kā diskursa analīzes vienību vairāku  

iemeslu dēļ: 

1. “Ķīnas sapnis” ir atzīts stratēģisks vēstījums gan pašā ĶTR, gan arī Rietumu 

diskursā. Kaut arī atšķiras izpratne un attieksme pret koncepta saturu, nozīmi un 

jēgu, koncepta līmenī tā ir reāli eksistējoša diskursīva vienība.100 Šis ir būtisks 

aspekts, jo netiek analizēta kāda marginalizēta vienība, bet stratēģisks koncepts (ko 

visas puses atzīst kā mērķorientētu vēstījumu tvērumu). 

2. “Ķīnas sapnis” ir nozīmīgs, jo sasaistās ar nosacītu jaunu ēru ĶTR ārpolitikā – 

miermīlīgās pacelšanās (attīstības) ideju, kas ir aizsākums ĶTR uz āru iešanas 

politikai.101 Šādā perspektīvā “Ķīnas sapnis” ir skaidri definēts iekšpolitiskais un 

arī ārpolitiskais vēstījums, kas pēc noklusējuma paredz mijiedarbību un 

ekspektācijas no starptautiskās sabiedrības. “Ķīnas sapnis” tā sākotnējā stadijā ir 

vienlaikus idejisks, bet arī praktisku soļu potenciāla ietverošs koncepts, kura 

dinamika ļauj vērtēt potenciāla sasniegšanu arī nākotnē. 

3. “Ķīnas sapnis” ir caurvijas elements ĶTR politiskajā stratēģijā, arī mainoties ĶTR 

augstākajai vadībai, kas ļauj to analizēt kā singulāru un autonomu diskursīvu 

vienību, kas, protams, ir cieši saistīta ar tās autorību, taču vienlaikus ar savu loģiku 

un dinamiku. “Ķīnas sapni” skaidrojošie apakškoncepti, to izpausmes un 

attiecināmība uz ārvalstu partneriem un starptautisko sabiedrību ir analizējamās 

noteikumu kopas. Arī turpmāk tekstā autors lietos šo jēdzienu – starptautisko 

attiecību noteikumi –, ar to saprotot “Ķīnas sapnī” ietilpstošo vēstījumu, spēles 

noteikumu un sadarbības nosacījumu grupas un sazarojumus. 

Par “Ķīnas sapņa” kā stratēģiski ārpolitiskā koncepta autoru uzskatāms Sji Dzjiņpins, 

ĶTR prezidents (priekšsēdētājs) no 2013. gada, kurš detalizēti piešķīris nozīmi “Ķīnas sapņa” 

konceptam, adresējot to ne tikai ĶTR sabiedrībai, bet arī ārvalstīm. Vienlaikus Hu Dzjiņtao, 
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iepriekšējais ĶTR prezidents (priekšsēdētājs) no 2002. līdz 2012. gadam, ir ietverams analīzē, 

jo viņa paustie uzstādījumi uzskatāmi par priekšvēstnesi “Ķīnas sapņa” idejām un vienlaikus 

par nepieciešamo salīdzināmo materiālu dinamiskā perspektīvā, lai izprastu kvalitatīvo 

atšķirību starp Hu un Sji vēstījumiem un arī to, vai to atšķirībās ir redzami iemesli ĶTR 

ārpolitikas sadarbības formātu transformācijām. 

Jau no 2002. līdz 2003. gadam Hu Dzjiņtao kā ĶKP Centrālās Komitejas 

ģenerālsekretārs sāka skicēt jaunu politisko iniciatīvu un stratēģiju robežās un, pārņemot ĶTR 

vadību prezidenta postenī, uzreiz pieteica virkni jaunu ārpolitisko iniciatīvu, sasaistot tās ar 

stereotipu maiņu par ĶTR Rietumu perspektīvā un zīmējot ilgtermiņa izaugsmes stratēģiskās 

vīzijas.102 

Būtiski norādīt uz iekšējo hierarhiju politikas konceptu arhitektūrā ĶTR kontekstā. ĶTR 

augstākā vadība, šajā gadījumā Hu Dzjiņtao, ir iniciators, pieteicējs un verbalizētājs 

stratēģiskajām iniciatīvām, kura pieteikumu turpina ĶTR zināšanu kopu (Fuko izpratnē) 

veidojošā diskursa aģentu daļa. Viņu izskaidrojošie ĶTR teorētiķi (akadēmiķi, domnīcu 

pārstāvji, eksperti) ir tiesīgi piepildīt jēdzienu ar sazarotām nozīmēm uz lauka (on the ground). 

ĶTR šo atzīst par autoritatīvu zināšanu veidošanas sistēmu, kur zinātājs ir reizē arī sistēmiskā 

autoritāte, un pretēji, zinātāja izteikumi ir papildināmi, atzarojami un izskaidrojami, taču ne 

principiāli apstrīdami. 

Pētnieka Maksimiliana Maijera (Maximilian Mayer) redzējumā, zināšanu, varas, 

tehnoloģiju un resursu aprites samzeglojumam ir nozīme arī informācijas sniedzēja autoritātei 

un ticamībai.103 Proti, ĶTR gadījumā iekšējā zināšanu hierarhija ir loģiska ar tās autoritāti 

politiskajā vadībā, jo tās rokās koncentrējas arī objektīvās zināšanas par kopainu. Aspekts, kas 

neiet kopā ar Rietumu sabiedrībā pieņemto kritisko attieksmi pret varu un tās nesējiem, Maijera 

skatījumā, ir citas diskusijas temats, jo zināšanu vara ir leģitīma un dzīvotspējīga struktūra un 

citu sistēmu loģika darbojas citā zināšanu izkārtojumā sabiedrībā (piezīmei: Rietumu 

demokrātijās zināšanas ir izsētas sabiedrībā, kā arī pastāvīgi uzraudzītas no citu varas centru 

puses, tāpēc nav iespējama arī to universāla autoritāte atšķirībā no ĶTR). 

Līdz ar to “Ķīnas sapnis” kalpo par universālu autoritātes avotu, diskursa robežas 

definējošu konceptu – stratēģiju un reizē virsstratēģiju.104 “Ķīnas sapnis” ir kaut kas virs 

attīstības stratēģijas, apzīmējums vēsturiskam Ķīnas posmam mijiedarbībā ar nākotnes 
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plāniem – teorijā aprakstītā stratēģiskā utopija. Rietumnieciskās plānošanas kategorijās to 

varētu nodēvēt par vīziju. Gan Ķīnas akadēmisko autoru darbos, gan cita veida publikācijās par 

“Ķīnas sapni” tiek runāts kā universālu konceptu, kas vienlaikus ir gan nākotnes vīzija, gan 

pašlaik notiekošā raksturojums. Sapņa koncepts skar arī atsevišķas nozares un profesionālās 

grupas – iespējams izdalīt strādnieku sapni, laucinieku sapni; sapni par sociālo stabilitāti, sapni 

par labu administratīvo pārvaldību utt.105 

Vienlaikus “Ķīnas sapnis” nav statiska vienība vai konkrēti sasniedzams mērķis, drīzāk 

tas ir virsdiskurss, kurā mijiedarbojas gan dažādu aģentu intereses, gan konkurējoši 

apakšdiskursi, gan dinamiskas pārmaiņas, kas balstās interakcijā ar rietumvalstu reakciju. 

“Ķīnas sapņa” diskursa analīzē, pirms aplūkot tā iedīgļus Hu Dzjiņtao un interpretācijas Sji 

Dzjiņpina vēstījumos, jāieskicē aģentu kopas sociālās iekārtas kontekstā līdztekus varas 

attiecību kopumam. 

 

2.1. ĶTR sociālās iekārtas diskursa aģenti 

 

Šajā nodaļā tiek veikta diskursa aģentu kartēšana, aplūkojot aģentu attiecības ar 

ārpolitikas vēstījumu formēšanas virzieniem, autorizāciju un stratēģiskām izvēlēm ārpolitisko 

sadarbības formātu veidošanā. 

ĶTR varas diskursa aģenti un to iekšējās (sociālās iekārtas konteksta) motivācijas ir 

rindojamas vairākās dimensijās. Runājot par ĶTR varas diskursa aģentu identifikāciju un 

motivācijām, sekojot iezīmētajam konstruktīvisma diskursa analīzes dinamikas skatījumam, 

sākotnēji nepieciešams iezīmēt tos aktorus, kas uzskatāmi par diskursa aģentiem, piederīgiem 

gan varas diskursam, gan ar nozīmīgu ietekmi uz sociālo iekārtu kopumā. Analīzes ceļš nosaka 

aģentu rakstura un ietekmes sākotnējo fiksāciju pēc oficiālās sociālās iekārtas pašatzinuma, 

kam seko padziļināts aģentu izvērtējums un to ietekmes novērtēšana sociālā iekārtā. Raksturīgi, 

ka jebkura varas vide ir mainīga, tāpēc aģentu nozīme arī ir skatāma dinamikā. 

Partijas piederības dimensija ĶTR uzskatāma par pirmo un būtiskāko varas diskursu 

aģentu fiksācijai, dinamikas un ietekmes izvērtējumam. Partijas piederības aspekts ir gan 

oficiālā diskursa atzīts aspekts iekļūšanai ĶTR politikas elitē106, gan vienlaikus ietver skaidri 

novilktas robežas aģentu lomām sociālā iekārtā, gan arī piedāvā pirmo soli to konkrētā varas 

diskursa padziļinātam izvērtējumam. Partijas piederības jautājums jāsaprot kā izejas pozīcija 

sabiedrībā valdošai izpratnei par leģitīmu attīstības ceļu varas autoritātes vertikālē. Piederība 
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partijai ir iekļuve lēmumu pieņemšanas sistēmā, turklāt visos līmeņos. Arī brīvā tirgus sistēmas 

ietvaros uzņēmējs Ķīnā varēs izmantot partijas piederību kā konkurētspējas priekšrocību un, kā 

to formulē paši ĶTR autori, būšanu partijā kā būšanu apritē priekšrocību.107 

ĶKP Centrālās Komitejas dati rāda, ka pašlaik ĶKP partijas biedru skaits sasniedz 

95,1 miljonu un, saglabājot izaugsmes tempus, palielinās.108 ĶTR oficiālās statistikas datubāzes 

īpaši uzsver biedru skaita dinamiku, vienlaikus akcentējot, ka ĶKP ir lielākā politiskā partija 

pasaulē, paraugs demokrātiskām valstīm pilsoniskajā līdzdalībā, arī šo domēnu padarot par daļu 

no vēstījuma par iekļaujošo sabiedrību. Būtiski norādīt, ka, neskaitot dominējošo Ķīnas 

Komunistisko partiju, Ķīnas Tautas Republikā darbojas vēl astoņas partijas, kas iekļaujas ĶTR 

daudzpartiju kooperācijas politiskajā sistēmā. To minēšana ir vitāli nozīmīgi noteikumu 

ģenēzes teorētiskā skatījumā, jo pārējās partijas ietver opozīcijas un konkurences imperatīvu, 

kā arī saturiski atspoguļo aģentu savstarpējās attiecības. Sūzana Šīrka (Susan Shirk) pamatoti 

norāda, ka citu partiju esamība ir superlielvarai specifiska parādība – tās reizē pilda alternatīvā 

viedokļa lomu, taču tikai pieļaujamā robežās, lai šajās robežās paliktu to vēstījumi, ieaužas 

esošajā ĶKP redzējumā, brīžiem to papildinot, brīžiem aizpildot tos informatīvos vai tēmu 

robus, par kuriem ĶKP nerunā. Partijas vēstījumu ziņā ir autonomas – to esamība sistēmā pašas 

sevi saista runāt kopējā vēstījumu struktūrā, tāpēc to teiktais ir faktiski būtisks, jo stiprina ĶKP 

diskursu un reizē to veido.109 Dominējošie partiju vēstījumi tāpēc ir būtiski tieši sasaistē ar 

ārpolitiskās domas veidojošo vektoru. 

Ķīniešu Goumiņdana Revolucionārā komiteja (partija) aizstāv apvienošanās ideju ar 

Taivānu, un vairumam tās dalībnieku ir saites ar Taivānā dzīvojošiem. Partijas locekļi pārsvarā 

ir formēti no turīgā un vidusmēra sociālā slāņa, kam bijis sakars ar partiju. Tāpat kā citas 

partijas, tā ir ar priekšvēsturi kontekstā ar konkurenci ar ĶKP, atklātu pretestību, taču 

mūsdienās ar simbolisku iekļaušanos ĶTR politiski sociālajā iekārtā.110 Tā tika dibināta 

1948. gada 1. janvārī Honkongā, kad tās ideoloģiskais mērķis bija t. s. Lielās Ķīnas nelikumība 

iepretim Taivānai, taču tagad organiski iekļaujas vēstījumā par Taivānas un Ķīnas apvienošanu, 

oficiālo mediju interpretācijā – akcentējot ĶTR ieguvumus un tempus, turklāt stiprinot ĶKP 

redzējumu par valsts modernizāciju iekšpolitiski.111 Atrašanās mērenā opozīcijā vienlaikus esot 

ērts dialoga partneris ĶKP par konkrēto ģeopolitisko jautājumu. Pārējo ārpolitisko vēstījumu 

kontekstā iekļaujas ĶKP ārpolitikas nostādnēs. 

                                                           
107 Jing, Huang. 2006. Factionalism in Chinese Communist Politics, 412. 
108 Chinese Communist Party: Statistics, Statista, 23.08.2021. 
109 Susan L. Shirk. 2007. China: Fragile Superpower: How China's Internal Politics Could Derail Its Peaceful 

Rise. Oxford University Press, Oxford, 17. 
110  Jing, Huang. 2006. Factionalism in Chinese Communist Politics, 427. 
111 Bai, Zhili, Liu, Juan. 2020. China’s governance model and system in transition. Journal of Contemporary East 

Asia Studies. Issue 1: North Korea Issues after Kim Jong Il, Volume 9. 

https://www.tandfonline.com/toc/reas20/9/1


58 

Ķīnas Demokrātiskā līga (ĶDL) – patriotiska partija, ko veido vecākā un vidējā 

gadagājuma intelektuāļi, kuri iesaistīti kultūras un izglītības sfērās. Tā tika dibināta 1941. gada 

10. oktobrī. 1947. gada oktobrī Goumiņdana valdība deklarēja ĶDL kā nelikumīgu un tā bija 

spiesta pārcelties uz Honkongu, kur atklāti deklarēja, ka sadarbosies ar ĶTP, lai gāztu 

Goumiņdana valdību un radītu demokrātisku, miermīlīgu, neatkarīgu un vienotu Jauno Ķīnu. 

1949. gada septembrī ĶDL piedalījās Pirmajā plenārsesijā Pekinā, iezīmējot kopējo programmu 

darbībai ar ĶKP, gatavojoties ĶTR dibināšanai.112 Šodien ĶDL ieņem nozīmīgu vietu valsts 

politiskajā dzīvē, principā esot atbalstošās inteliģences forums ar fokusu uz ĶTR ilglaicību, 

vēstures nozīmi nacionālā skatījumā un vienlaikus politiskās vides interpreti ĶKP politiskajiem 

vēstījumiem par ĶTR kā globālo spēlētāju.113 Zināmā mērā ĶDL ir noteicošā interpretu grupa 

intelektuāli iekšpolitiskās diskusijās. Ārpolitisko vēstījumu kontekstā tā pauž atbalstošu nostāju 

ĶKP oficiālajām vadlīnijām bez īpaši fokusēta autonoma vēstījuma. 

Ķīnas Demokrātiskā nacionālās būvniecības asociācija sastāv pārsvarā no rūpniecības 

un komercsektora pārstāvjiem. Dibināta 1945. gada 16. decembrī. Lielāks uzsvars tiek likts uz 

ĶTR ekonomisko varenību un izaugsmi kā iekšēji, tā ārēji, un liela nozīme ir ĶTR īpašajam 

ceļam, apvienojot brīvo tirgu un politisko iekārtu. Spēcīgi līnijas atbalstītāji esošo robežu starp 

tirgu un pārvaldi saglabāšanai.114 Ārpolitikā pauž nostājas par ĶTR lomu globālajā tirgū, 

stiprinot Sji Dzjiņpina vēstījumu. 

Ķīnas asociācija demokrātijas veicināšanai dibināta Šanhajā 1945. gada 30. decembrī. 

Līdzīga nozīme politiskajā ieguldījumā kā ĶDL.115 Šī partija praktiski nepauž izteiktus 

ārpolitiskos vēstījumu ne interpretējot, ne atbalstot oficiālo ĶKP un ĶTR nostāju. Taču 

nozīmīgs ir partijas uzstādījums par demokrātijas veicināšanu pilsoniskā līmenī, un šajā 

kontekstā partijas darbība ir novērojama ārvalstu sadarbības forumos ar citām līdzīgi 

domājošām partijām, kur galvenais uzsvars ir sociāldemokrātiski komunistiska ievirze. Pauž 

izteiktu atbalstu ĶTR īpašajam attīstības ceļam un “Ķīnas sapnim” kopumā, taču raksturīgi, ka 

mazāk Sji formulējumā, kā tā aizmetņiem Hu prezidentūrā, kas kopumā būtu saistāms ar 

partijas nostāju pret konstitucionālās demokrātijas politizēšanos, tai liekot uzsvaru uz 

demokratizāciju kā prioritāti, nevis politiskās autoritātes stiprināšanu.116 
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Ķīniešu zemnieku un strādnieku demokrātiskā partija dibināta Šanhajā 1930. gada 

1. septembrī. Tās sastāvā ir intelektuāli un veselības sistēmas darbinieki, ekoloģijas un vides 

nozaru pārstāvji. Partija pirmssākumos aktīvi piedalījās anti-Japānas kampaņās, iezīmējot 

nacionāli patriotisko nostāju kopainā ar komunisma ideoloģiju. Aplūkojot darbības intensitāti, 

partijai ir līdzvērtīgs ieguldījums ĶDL un ĶADV.117 Partija, kas sniedz atbalstu ĶKP 

konservatīvos jautājumos, taču ir pilnībā iekšēji centrēta, bez īpašas intereses par ārpolitiku. 

Ķīnas Dži Guna partija dibināta 1925. gadā ASV, Sanfrancisko. Partija sastāv no 

ārzemju ķīniešiem vai tiem, kas ar tādiem saistīti. Tikai ĶKP pārņemot varu, partija uzsāka 

saišu veidošanu ar ĶTR (iepriekš atrodoties opozīcijā tās idejai). Šeit būtiski minēt, ka Ķīnas 

Dži Guna partija kopš ĶKP pirmā kongresa ir darbojusies kā vidutājs starp ķīniešiem ārvalstīs, 

par vadmotīvu un ideoloģiju ņemot atgriešanās dzimtenē vēstījumu.118 Mūsdienās partijai ir 

būtiska loma komunikācijā ar ķīniešu diasporu ārvalstīs un ārpolitisko vēstījumu tālāk nešanu. 

Zināmā mērā partija šobrīd darbojas kā sabiedrisko attiecību aģentūra ĶTR, vienlaikus faktiski 

kļūstot par ĶKP ārpolitisko vēstījumu multiplikatoru. Savukārt ĶKP ārvalstu departaments 

tiešā veidā pavairo Sji politiskos vēstījumus, pats ar to jaunradi nenodarbojoties.119 

Džju Šaņa sabiedrība, zinātnes un tehnoloģiju jomu pārstāvji, veido šīs partijas 

dalībnieku vairākumu. Dibināta 1944. gada beigās kā Demokrātijas un zinātnes sabiedrība, bet 

tika pārsaukta 1946. gada 4. maijā.120 Partijai nav intereses ārpolitikas jautājumos – iekšpolitiski 

tā atbalsta ĶTR zinātnes attīstības jautājumus, fokusējoties uz ĶTR attīstības stāsta 

iedzīvināšanu reģionos, arī vēstījumu veidā. Būtiski, ka šī partija Sji “Ķīnas sapni” projicē uz 

iekšpolitiskajiem jautājumiem, pamatojot iekšpolitikā notiekošos ar ārvalstu atzinību un 

respektu pret ĶTR darbībām un tādā veidā skaidri apstiprinot, ka “Ķīnas sapņa” novērtējums ir 

būtisks arī šī novērtējuma tālāk izmantošanai lokālā politikā, veidojot tā saukto politisko 

harmoniju starp ārpolitiku un iekšpolitiku un tā attaisnojot iekšpolitiskās nepilnības vai 

smagākus lēmumus ar cieņas saglabāšanu starptautiskā kontekstā.121 Šīs partijas pārstāvji ir otra 

inteliģences grupa, kas apkopo ne-strādnieku vai zemnieku šķiras pārstāvjus, nodrošinot arī 

ĶKP saikni caur šo partiju ar konkrēto segmentu. 

                                                           
117 Chinese Peasants and Workers Democratic Party. Official website http://www.ngd.org.cn/. Skatīts 01.09.2020. 
118 Chien-pen, Chung. 2004. Domestic Politics, International Bargaining and China's Territorial Disputes. 

(Politics in Asia Series), RoutledgeCurzon, London. 
119 Hackenesch, Christine, Bader, Julia. 2020. The Struggle for Minds and Influence: The Chinese Communist 

Party’s Global Outreach. International Studies Quarterly. 64, 3, September, 723–733. 
120 Jeans, Roger B. 1992. Roads Not Taken: The Struggle of Opposition Parties in Twentieth Century China. Edited 

by Roger B. Jeans. Boulder, Colorado: Westview Press, 12. 
121 Hagström, Linus, Nordin, Astrid, H. M. 2020. China’s “Politics of Harmony” and the Quest for Soft Power in 

International Politics. International Studies Review. 22, 3, September, 507–525. 
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Taivānas Demokrātiskā pašvaldības līga sastāv no Taivānas provinces politiskajiem 

pārstāvjiem un pārstāv Taivānas pašpārvaldības ideju.122 Kā tiešs Taivānas komunistiskās 

partijas turpinājums šīs partijas pārstāvji ir prominenti taivānieši, kas rezidē Ķīnas Tautas 

Republikā un iestājas par sadarbības jautājumiem starp ĶTR un Taivānu. Šī arī ir nišas partija, 

kas atražo oficiālo ĶTR nostāju, pārinterpretējot to un vienlaikus stiprinot. Partija īpaši 

aktivizējas stratēģiskās nākotnes jautājumos, kur aizstāv ciešāku attiecību modeli starp ĶTR un 

Taivānu, caur to atbalstot “Ķīnas sapņa” konceptu tieši reģionālā skatījumā.123 

Līdz ar to, runājot par pārējām legālajām partijām ĶTR līdzās ĶKP, viennozīmīgs ir šo 

partiju lomu sadalījums atbilstīgi sociālās iekārtas stiprināšanai, kurā dominance pieder ĶKP. 

Kontekstā ar Hu Dzjiņtao un Sji Dzjiņpinu nav novērojamas pretrunas viņu paustajam, taču 

atbalsts (“Ķīnas sapņa” tālāk minēto vērtību dinamikas kontekstā) tiek izteikts, balstoties uz 

partiju pārstāvētajām nišām. No noteikumu dinamikas teorijas viedokļa, katra partija uzskatāma 

par aģentu, kas tiek autorizēts no esošās varas perspektīvas, pretī iegūstot pašas varas 

autorizāciju (noteikumi, kas atbalsta noteikumus, pretī prasot atbalstu). 

Kaut arī praksē tikai ĶKP ieņem rīcībspējīgu lomu varas manifestācijai valsts līmenī, 

būtībā ĶTR padarot par vienas partijas valsti, astoņām t. s. mazākuma partijām ar ierobežotām 

pilnvarām tomēr ir būtiska vieta kopējā sociālajā iekārtā un tās stiprināšanā.124 Mazākuma 

partiju līdzdalība Nacionālajā tautas kongresā, kā arī pieņemtā konsultatīvā loma nozaru nišu 

jautājumos ir daļa no iekārtas, kurā varas centra vēstījumi tiek stiprināti šādā formātā. Arī ĶTR 

konstitūcijas preambulā ir norādīts, ka “Ķīnas komunistiskās partijas vadītā daudzpartiju un 

politisko konsultāciju sistēma pastāvēs un attīstīsies vienmēr”125, un teiktais faktiski arī 

izpaužas klātesošā domas dinamikā, katrai partijai stiprinot konkrētā perioda ideju par 

konstitucionālo satvaru un tagad, Sji posmā, akcentējot viņa priekšstatus par dilemmām attīstībā 

esošā konstitucionālā tvēruma ietvaros – starp politiku un ekonomisko modeli, partiju kā lēmēju 

un politisko aparātu kā izpildītāju un politisko pārvaldi un sabiedrības pilsonisko iesaisti.126 

Apkopojot partiju kā aģentu runas aktus un atbalstītos noteikumus, identificējams atbalsts Hu 

Dzjiņtao un Sji Dzjiņpina “Ķīnas sapņa” dinamiskajam konceptam šādās kategorijās – skatīt 

2.1. attēlu. 

  

                                                           
122 Communist party of China [online]. Available: http://www.chinatoday.com/org/cpc/, [cited 04.03.2019.]. 
123 Gries, Peter, Wang, Tao. 2020. Taiwan’s perilous futures: Chinese Nationalism, the 2020 Presidential 
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124 Tselichtchev, Ivan. 2011. China Versus the West: The Global Power Shift of the 21st Century. London: John 

Wiley & Sons, 38. 
125 The National People’s Congress of the People’s Republic of China. npc.gov.cn. 2007. [Skatīts 12.03.2019.].  
126 Bai, Zhili, Liu, Juan. 2020. China’s governance model and system in transition. Journal of Contemporary East 

Asia Studies. Issue 1: North Korea Issues after Kim Jong Il, Volume 9. 
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2.1. attēls. Partiju vēstījumi “Ķīnas sapņa” kontekstā 

Avots: autora veidota shēma, balstoties uz ĶTR partiju aģentu lomas analīzi 

 

Līdz ar to, izdarot slēdzienu par politisko partiju kā aģentu lomu “Ķīnas sapņa” 

kontekstā, partijas identificējot kā sociālo iekārtu stiprinošas vienības – atgriezeniskās 

autorizācijas aģentus (varas centrs autorizē perifēriju, lai tā pēc tam autorizētu centru). Šīs 

aģentu kopas lieto varas centra Hu Dzjiņtao un Sji Dzjiņpina ārpolitikas vēstījumus to nemainītā 

saturiskā izklāstā, taču, reaģējot uz to, atbalsta nišveidīgi atsevišķas vēstījumu daļas. Visi avoti, 

kas piesaistīti šai aģentu grupai, uzskatāmi par tiešiem Hu un Sji vēstījuma turpinātājiem, un, 

vienlaikus esot atgriezeniskās autorizācijas aģentiem, viņu vēstījumi nav uzskatāmi par 

oriģināliem vai oriģinālos vēstījumus būtiski ietekmējošiem. 

“Ķīnas sapnis”  

(Hu Dzjiņtao  

un Sji Dzjiņpina 

vēstījumi) 
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sabiedrība 

Taivānas 

Demokrātiskā 

pašvaldības līga 
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Ģeopolitiskais vēstījums par Ķīnas 

vēsturiskās teritorijas vienojošajiem 

elementiem, suverenitāti un kontinuitāti. 

Autorizē Sji Dzjiņpina vēstījumu  

par teritoriālo nedalāmību 

Inteliģences atbalsta vēstījumi, akcentējot 
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Kā otrā diskursa aģentu kartēšanas nozīmīga nodaļa minams pats sociālais izkārtojums 

varas vertikālēm un horizontālēm – varas dalījums politiskajās institūcijās. Rietumu 

akadēmiskajā literatūrā fiksēts uzskats, ka ĶTR iekārta ir partijas valsts (party-state), kurā varas 

vertikāles nozīmīgākā pozīcija ir ĶKP. Formāli Ķīnu pārvalda proletariāta diktatūra, kas 

principā ir varas pilnīgā izkliedē visās institūcijās un reizē kalpo kā aģents un aktors pati par 

sevi.127 

Būtiski norādīt, ka ĶKP ir pilnvarotais proletariāta diktatūras īstenotājs, ieliekot ĶKP 

varas vertikāles virsotnē, un reizē arī horizontālā klātesamība, kas nodrošināta ar ĶKP 

atvasinātajām institūcijām jeb praksē – atvasinātajām juridiskajām un politiskajām personām 

un pārstāvniecībām visās varai piesaistītajās struktūrās. Runājot par vēstījumu veidošanas 

struktūru, varas formalizācijas aspekts ir būtisks kā vēstījumu formalizēšanas kanāls. ĶKP 

operacionālā varas struktūra darbojas pēc demokrātiskā centrālisma principa128. Deivids 

Meijers ar autoru kolektīvu apraksta šo principu, pierādot, ka tas darbojas ne tikai varas 

hierarhijā kopumā, bet arī katrā lēmumu pieņemšanas orgānā atsevišķi. Principa ietvaros 

darbojas hierarhiska politiska dinamika, kur vecākajiem partijas vēlētajiem biedriem jāsagaida 

vienbalsīgs un disciplinēts lēmums no jaunākajiem.129 Tāpat jaunākie partijas biedri var 

komentēt par politikas priekšlikumiem pirms oficiālajiem partijas diskusiju forumiem, kuros 

dominē vecākie partijas biedri. Tas nosaka ideju ataudzes iespējamību, taču nosaka arī 

paradoksu – ja vecākais sistēmā nosaka jaunu ideju, tad tās izplatība ir sistēmiska un ātra, līdz 

notiks nākamās ataudzes formēšanās. Tā kā paaudžu jautājums ir oficiāls diskursīvs elements 

ne tikai partijas iekšienē, bet arī ĶTR pārvaldē un varas kontinuitātē, ārpolitikas lēmumu 

pieņemšanā idejas ataudzes un vecākā autoritātes statusa mijiedarbība Sji izpildījumā ar “Ķīnas 

sapņa” ideju apstiprina tieši viņa kā diskursa aģenta nozīmību. Tomēr viņa attiecības 

(atskaitīšanās elements un vieta varas izkārtojumā) arī ir būtiskas. 

Varas izkārtojumā ĶKP ģenerālsekretārs ir reizē valsts prezidents un Centrālās militārās 

komisijas vadītājs. Vienlaikus ĶKP saglabā kontroli pār valdības izpildvaras funkcijām, tiesām 

un armiju. ĶKP iekšienē iespējams runāt par varas koncentrācijas piramīdu, kur politiskie 

vēstījumi tiek destilēti līdz piramīdas virsotnei. Vienlaikus jānorāda, ka diskusijas par 

jautājumiem noris zemākos līmeņos, taču par katru politikas spektra jautājumu atsevišķi.130 

Ārpolitika, salīdzinot ar iekšpolitikas tematikām, nav pieskaitāma strīdus objekta varas 

                                                           
127 Jakobson, Linda and Dean Knox. 2010. New Foreign Policy Actors in China. SIPRI Policy Paper (26). 

Available at http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP26.pdf [Accessed on February 6, 2015]. 
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14(19): 14–19. 
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Journal of East Asian Studies. 16(1), 147–184.  
130 McConnell, Fiona, Woon, Chih Yuan. 2021. Mapping Chinese Diplomacy: Relational Contradictions and 

Spatial Tensions. Geopolitics (3). 22.08.2021., 14. 
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koncentrācijas piramīdai starplīmeņos131, zināmā mērā ĶKP ģenerālsekretāram baudot 

neproporcionāli lielu varu ārpolitikas vēstījumu veidošanā. 

 

 

2.2. attēls. ĶKP varas koncentrācijas piramīda un ārpolitikas vēstījumu formatēšanas virziens 

Avots: autora veidota shēma, balstoties uz Jakobsona, Dotsona un Harrisa pieejām 

 

Būtiskas ir arī varas līmeņu savstarpējās attiecības – vēlēšanu un apstiprinājuma, kā arī 

ārpus šo tiesību esošās ietekmes spējas. Principā ĶKP ietekme uz varas orgāniem nav 

uzskatāma par visaptverošu, jo vēlēšanu un ierēdņu iecelšanas aspekts līdzsvaro šo ietekmi – 

vienlaikus, runājot par šī formāta lomu kā komunikācijas kanālam, būtiska ir tieši zem ĶKP 

esošo viedokļu sadursme, jo tajā identificējama arī jautājuma virzības kontinuitāte un 

ģenerālsekretāra attieksme. Vēsturiski partijas visietekmīgākā rīcībpolitikas un lēmumu 

pieņemšanas struktūra ir Politbirojs un Pastāvīgā komiteja.132 Taču Nacionālais partijas 

kongress pilda vairākuma apstiprinājuma lomu, darbojoties pēc loģikas – augstākas kongresa 

komitejas izvēlas zemākās kongresa komitejas, taču jādominē vienbalsīgumam vairākumā 

izvēļu modeļu.  

Tādējādi nevar uzskatīt, ka nepastāvētu iekšēji līdzsvarotas varas attiecības ĶKP, turklāt 

šī līdzsvarotība ir Ķīnas politikas iezīme kopš pirmajām reformām, Ķīnai uzsākot tās īpašo 

kapitālisma / sociālisma apvienošanas ceļu.133 Šī ideja nosaka – kādam no sistēmas elementiem 
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kļūstot stiprākam, tas ir vēstījums, ka arī citiem tādiem jākļūst, nevis jāvājina tas sistēmas 

elements, kurš ir kļuvis stiprāks.134 

Vērā ņemama varas loģika parādās arī ĶTR konstitucionālajā ietvarā. Šobrīd ir spēkā 

t. s. Ceturtā Ķīnas konstitūcija, kurā lēmējvara pieder Nacionālajam tautas kongresam un tā 

Pastāvīgajai komitejai. Izpildvara pieder Valsts padomei un tās Pastāvīgajai komitejai. Tālāks 

varas dalījums ir specifisks katrā teritoriāli administratīvajā vienībā. Tiešās balsošanas ceļā tiek 

ievēlēti Tautas kongresa locekļi kantonu līmenī. Līdz ar to Nacionālais tautas kongress ir 

lielākais parlamentārais veidojums pasaulē, kurš darbojas pēc vienkameras struktūras principa 

un tiek ievēlēts uz pieciem gadiem. Būtiskākais, ka kongresa ikgadējā sesija noris pavasarī 10–

14 dienas un tajā tiek noteikts tonis vēstījumu līmenī starp politisko izvēļu un likuma gara 

ideju – kur likums būtu jāstiprina, kur likums tiek birokratizēts un kur likums būtu jāmaina.135 

Līdz ar to svarīgas ir pilnvaras, kuras šajā īsajā laika periodā kongress spēj realizēt, un būtisks 

ir veids, kā ģenerālsekretārs manifestē idejas un gaidas no kongresa un Pastāvīgās komitejas, 

kuru pilnvarās ietilpst konstitūcijas labojumi un konstitūcijas ievērošanas uzraudzība, valsts 

likumu apstiprināšana un labojumu piedāvāšana, centrālo valsts orgānu amatpersonu 

izraudzīšana un ievēlēšana, politikas virzienu noteikšana un galveno problēmu identificēšana 

valstī. Šeit būtiski arī, kā tiek pamatota varas koncentrēšanas vajadzība, un citas politiskās 

dilemmas, jo kongresa sesija noteiks šo ideju tālāku atrisinājumu citos pārvaldes līmeņos un 

rīcībpolitikā.136 

Diskursa aģentu kartēšanas mehānikā būtiska ir arī vēlēšanu mehānika, kas ir saiknē ar 

ideju pārnesi attiecībā uz ārpolitikas ideju virzīšanu.137 Vēlētie tautas pārstāvji var tikt ievēlēti 

tiešās un netiešās vēlēšanās. Lokālā līmenī darbojas tiešo vēlēšanu sistēma, savukārt, jo 

augstāks pārvaldes līmenis, jo komplicētāka netiešā vēlēšanu pieeja. Vienlaikus līdzās 

politiskajai sistēmai varas sadalījumā izšķirīga ir arī administratīvā varas sistēma, kas vietām 

pārklājas, bet vietām ir neatkarīga varas ass.138 Oficiāli administratīvā vara atrodas Centrālajā 

administratīvajā sistēmā, kas ietver normatīvus un prakses attiecībā uz sistēmas uzbūvi, 

darbību, tiesībām un pienākumiem. Administratīvās līderības sistēma ietver sasaisti starp 

politisko līderību. Principā iespējams runāt par trim sistēmām, kas ir savstarpēji papildinošas, 
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138 Wu, Shuai, Christensen, Tom. 2020. Corruption and Accountability in China's Rural Poverty Governance: 
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bet brīžiem arī konkurējošas, – Centrālā administratīvā sistēma, Provinču administratīvā 

sistēma un Lokālā valdības sistēma.  

Centrālā administratīvā sistēma ietver jautājumus par funkcionāli organizatorisku 

politikas procesu, dominējoši fokusējoties uz juridiskiem, ne politiskiem risinājumiem 

(principā kancelejas tipa varas sistēma). Valsts padome šajā hierarhijā ir augstākais valsts 

orgāns, kuram arī ir noteicoša loma valsts pārvaldes procesu nodrošināšanā. 

Valsts padomi veido ĶTR premjers, vicepremjers, nozaru ministriju ministri, komisiju 

ministri, ģenerālaudits un ģenerālsekretariāts. Premjeru nosaka ĶTR prezidents, bet par to 

nobalso Nacionālais tautas kongress, pēc tam ĶTR prezidentam ieceļot apstiprināto kandidātu 

ar tiesībām viņu arī atsaukt. Valsts padomes sasaukuma laiks ir pieci gadi, turklāt tās locekļi 

(ieskaitot premjeru un vicepremjeru) nevar ieņemt amatu vairāk par diviem termiņiem pēc 

kārtas. Tas attiecīgi nosaka ĶTR prezidenta lomu arī vēstījumu kontinuitātē139 – mainoties 

iekšēji fragmentētiem un līdzsvarotiem svaru kausiem, ārējo attiecību nepārtrauktība ir ĶTR 

prezidenta autoritātes lauks, kas pēc tam tiek projicēts atpakaļ uz iekšpolitiku. ĶTR prezidents 

ir tas, kurš vēsturiski “ir Ķīna” ārpasaulei.140 

 

 

2.3. attēls. Valsts padomes organizācija sasaistē ar ārpolitikas diskursu 

Avots: autora veidota shēma, balstoties uz Rozmanu un Lamptonu 
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Valsts kā administratīvā aparāta funkciju jautājums atsevišķos elementos ir runājams 

sasaistē ar ĶTR ārvalstu vektoriem un tos definējošiem iekšējiem vēstījumiem. Tās funkciju 

tvērums ir plašs, taču sektoriāli izteikti nodalīts.141 Tajā ietilpst pieņemt administratīvos mērus, 

pieņemt administratīvos noteikumus un izdot lēmumus un rīkojumus saskaņā ar konstitūciju un 

likumu; iesniegt priekšlikumus Nacionālajam tautas kongresam vai tā Pastāvīgajai komitejai; 

formulēt Valsts padomes ministriju un komisiju uzdevumus un atbildību, īstenot vienotu vadību 

pār ministriju un komisiju darbu un vadīt visu pārējo nacionālā rakstura administratīvo darbu, 

kas neietilpst ministriju jurisdikcijā; īstenot vienotu vadību pār valsts pārvaldes vietējo orgānu 

darbu dažādos līmeņos visā valstī un formulēt detalizētu funkciju un pilnvaru sadalījumu starp 

centrālo valdību un provinču, autonomo reģionu un tieši pašvaldību valsts pārvaldes orgāniem 

centrālās valdības pakļautībā; izstrādāt un īstenot valsts ekonomiskās un sociālās attīstības 

plānu un valsts budžetu; vadīt un pārvaldīt ekonomikas jautājumus, kā arī pilsētu un lauku 

attīstību; vadīt un administrēt izglītības, zinātnes, kultūras, sabiedrības veselības, fiziskās 

kultūras un ģimenes plānošanas lietas; vadīt un administrēt civilās lietas, sabiedrības drošību, 

tiesu administrāciju, uzraudzību un citus ar to saistītus jautājumus; vadīt ārlietas un slēgt 

līgumus ar ārvalstīm.  

Jāpiebilst, ka kompetenču dalījums ārlietās ir nodalīts, turklāt ap diplomātisko attiecību 

un komercdiplomātijas asi. Stratēģisku un vēstījuma līmeņu saturs ir ĶTR prezidenta 

kompetence, taču tā iet roku rokā ar ekonomisko interešu ārpolitiku, kas ir ĶTR premjera 

kompetence.142 Zināmā mērā ĶTR prezidents kalpo kā vidutājs starp Valsts padomes un 

Nacionālā tautas kongresa vēstījumiem – vienlaikus apkopojot viedokļus, taču saglabājot savu 

autonomiju stratēģiskās ārpolitikas kontekstā. Līdzīga ir arī situācija ar militāriem jautājumiem 

un starptautisko tiesību jautājumiem143 – ĶTR prezidentam ne tikai pieder ievērojama viedokļa 

autonomijas daļa (kas veidojas no Nacionālā tautas kongresa un valsts Centrālās militārās 

komisijas un Augstākās tiesas un prokuratūras perspektīvu sintēzēm), bet arī pats ĶTR 

prezidents ir tiesīgs jaunradīt ārpolitiskos stratēģiskos virzienus, un šīs tiesības Sji pārliecinoši 

izmanto. 

Valsts aparāta kontekstā jāmin arī ārlietu resora raksturojums, kas spēlē būtisku lomu 

valsts centrālajā aparātā kopumā. Valsts padome un politbirojs ir saistīti ar ministru pilntiesīgo 

locekļu vai aizstājēju statusu. Starp 28 ministrijām un komisijām Ārlietu ministrijas specifika 

ir ievērības cienīga. Tajā ir trīs pilntiesīgi locekļi un viens aizstājējs, daudz vairāk nekā jebkurā 
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citā ministrijā. Turklāt atšķirībā no lielākās daļas citu ministriju un komisiju, kur ministrs ir arī 

ministrijas partijas grupas sekretārs, ārlietu ministrs nav tas pats, kas ministrijas partijas grupas 

sekretārs. Kaut arī sākotnēji varētu šķist, ka vara Ārlietu ministrijā ir sadrumstalota, vienlaikus 

tā ir līdzsvarota.144 Atkarībā no personālijām pilntiesīgie politbiroja locekļi un aizstājēji, kā arī 

ārlietu resora sekretārs ne tikai nosedz katrs savu reģionālo interešu lauku, bet arī principā 

nekonkurē savā starpā, objektīvu bieži esošu viedokļu daudzveidību virzot caur ĶTR 

prezidentu vai ekonomiskos jautājumos – ĶTR premjeru.145 

ĶTR prezidentam izmantot ārlietu resora fragmentētību kā vienojošajam elementam 

nav tikai Sji prezidentūras iezīme. Jau vēsturiski kopš Ķīnas uz āru iešanas politikas 

aizsākumiem ārlietu resora fragmentētību kontekstā ar aģentu ietekmi uz ārpolitikas procesiem 

apraksta Dziaņ-beņ Džuns (Chien-pen Chung), savā pētījumā aplūkojot, kādas mācības guvuši 

Rietumu ārlietu resora pārstāvji par ĶTR sarunu vešanas principiem ārlietu kontekstā.146 Džuna 

skatījumā, pie “mācībām” pieder rēķināšanās vajadzība ar Ķīnas pacietību (sarunu ilgtermiņa 

rāmi – izpratni par sarunu vešanas ilgumu per se), ĶTR ārlietu resora elastīgajiem “principiem” 

(piemēram, minēto laika rāmju mainīšana sarunas gaitā), Ķīnas birokrātijas necaurlaidību, 

ķīniešu centieniem attīstīt “draudzības” saikni un vēlmi manipulēt ar labas gribas, vainas un 

pienākumu izjūtām, lai sasniegtu savus sarunu mērķus. Vienlaikus vērojams paradokss – Ķīnas 

augstākajai vadībai ir raksturīgi ārlietu jautājumos piesaukt ātrus risinājumus, tieši akcentējot 

vajadzību nepieļaut iepriekš minētos aspektus. 

Džuna skatījumā, šis paradokss nav iekšējā pretruna, bet gan divu līmeņu spēlei 

atbilstošs princips. Proti, sarunu gaitā tiek radīta problemātiska sarunu vide (un tās faktiskais 

mērķis nemaz nav ātra atrisinājuma sasniegšana, cik sarunas uzturēšana), savukārt, sarunām 

pieslēdzoties “gala instancei”, ĶTR prezidentam, sarunu laikā radušās problēmas tiek strauji 

atrisinātas. Šo paradoksu un divu līmeņu spēli aplūkojošs autors Džao Kvanšens (Zhao 

Quansheng) norāda: lai saprastu Ķīnas starptautisko rīcību jebkurā brīdī, ir jāaplūko gan 

starptautiskā situācija, uz kuru Ķīnai jāreaģē, gan attieksme pret ārpasauli, kas dominē Ķīnas 

vadībā. Žao to dēvē par mikro-makro sasaistes pieeju147, analizējot Ķīnas ārpolitiku. Arī 

mūsdienās makrolīmenis atsaucas uz sabiedrības institūciju, kā arī starptautiskās sistēmas un 

struktūru ietekmi, kamēr mikrolīmenī notiek iekšējo viedokļu dažādību sadursmes un ilgstoša 
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procesa virzīšana. Tas, kas atšķiras, ir pieejas šīs prezidenta lomas pildīšanai, taču ne kodols 

sistēmai kā tādai.148 

Minētā atziņa ir būtiska, jo apliecina ĶTR prezidenta ievērojamo lomu ne tikai 

ārpolitikas veidošanā, bet arī ārēji pausto ideju, vēstījumu un tēlu projicēšanā uz iekšpolitiku. 

Šāda darbības sistēma makrolīmenī ir uzskatāma par stratēģisku pozīciju, jo ietver lēmumu 

pieņemšanu, kas principā projicējami gan iekšēji, gan ārēji. Tomēr šī pozīcija nav singulāra – 

ĶTR prezidenta izteikumi šādā skatījumā ir ar augstu stratēģisko nozīmi, taču vienlaikus tiek 

plaši interpretēti. 

ĶTR prezidenta izteikumu interpretiem piešķirama īpaša loma saistībā ar diskursa 

kartēšanu. Izteikumu interpreti jeb zināšanu darbinieki pašu ĶTR avotos tiek dēvēti arī par 

skaidrojošo inteliģenci.149 Ārvalstu vēstījumu struktūra principā balstās mijiedarbībā starp ĶTR 

prezidenta izteikumiem un skaidrojošās inteliģences komentāriem par šiem izteikumiem, 

principā sekojot ķīniešu rakstniecības tradīcijai. Gala rezultāts šādiem vēstījumiem uzskatāms 

par vienotu kopumu, vienotu vēstījuma grupu ar iekšēji papildinošu, ne savstarpēji apstrīdošu, 

kritisku vai izslēdzošu saturu. 

Šīs iemesla dēļ tieši skaidrojošās inteliģences jeb zināšanu darbinieku kopējais raksturs 

arī ir minams šajā ievadnodaļā par aktoru aģentu vietu varas paternā. Kā norāda Hao Židuns 

(Zhidong Hao), runājot par Ķīnas zināšanu darbiniekiem, iespējams izdalīt pat atsevišķu 

socioloģiski politisko virzienu. Ķīnā tvērums zināšanu darbiniekiem ir plašs – vēsturiski no 

“literātiem”, lasītpratējiem līdz intelektuāļiem Rietumu diskursa izpratnē. Būtībā ĶTR 

izglītotajai elitei ir vairāk nekā 2500 gadu sena vēsture.150 Līdzīgi kā citos analīzes laukos par 

ĶTR politikas jomām, arī šeit būtiska ir orientālisma komponente, nošķirot jēdziena 

piepildījumu ar to, kas tiek saprasts Rietumu pasaulē ar oriģinālo vēstījuma saturu, kas veidojies 

ķīniešu izteiksmē. Hao Židuns izvirza četrus intelektuāļu tipus Ķīnas sabiedrībā, kas veidojušies 

Ķīnas vēsturē un ir relevanti arī mūsdienās, – revolucionāros zināšanu darbiniekus, organiskos, 

kritiskos, nepiesaistītos un profesionālos.151 Katrai inteliģences grupai ir savas ētiskās 

dilemmas un ideoloģiskās nostājas, tāpēc tās ir būtiski aplūkojamas arī ĶTR prezidentu tekstu 

interpretācijās. 
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Pašu ĶTR autoru skatījumā, saistošs Ķīnas intelektuāļu ietekmes novērtējumam ir arī 

politisko lomu dalījums. Intelektuāļi politiski var uzvesties kā vārtsargi, novatori, morālisti jeb 

sabiedrības sirdsapziņa, konservatori, kas palīdz noteikt varas leģitimitātes robežas, un 

funkcionāri, kas uztur sociālo kārtību (piemēram, birokrāti, tiesneši, pedagogi, augstākās 

izglītības un pētniecības pārstāvji u. c.). Katram intelektuāļu veidam ir savas protesta formas, 

lomas un statusa robežas. Līnijas starp šīm grupām var pārklāties, katrā grupā var būt izteiktākas 

vienas grupas iezīmes, taču būtiski norādīt, ka varas diskursa ietekmē atsevišķas, īpaši kritiskas, 

iezīmes var samazināties, tā vietā paspilgtinoties citām, piemēram, varas leģitimēšanas 

iezīmēm.152 

Aplūkojot mūsdienu ĶTR zināšanu darbiniekus, kuriem ir tiesības oficiāli papildināt un 

interpretēt ĶTR prezidenta runas, derīga ir Žerāra Postiljones (Gerard Postilione) norāde par 

Hu Dzjiņtao prezidentūras ietekmi uz inteliģenci, ļaujot tai kalpot reizē kā interpretam un reizē 

kā varas leģitimēšanas instrumentam.153 Šādā perspektīvā autori, kas komentē un papildina Hu 

Dzjiņtao un vēl jo vairāk Sji Dzjiņpina runas154 oficiālā ĶKP atbalstītā stilistikā, uzskatāmi par 

vienota ĶTR prezidenta vēstījumu diskursa pārstāvjiem. Viņi tiešā veidā neatkārto autoritātes 

teikto, taču, vienlaikus pieņemot to par neapstrīdamu, izskaidro saviem adresātiem – lasītājiem 

un politikas veidotājiem pasaulē. Iederīga ir piezīme, ka auglīgākais veids, kā novērtēt ĶTR 

intelektuāļu ietekmi politiskajā sistēmā, ir tos skatīt attiecību sistēmu kopumā jeb sabiedrisko 

attiecību vispārējā kompleksā, kurā, no vienas puses, ir ietvertas varas attiecības, no otras – 

intelektuālās kopienas pašas stiprināšanā šajās varas attiecībās.155 

Caur šādu prizmu raugoties, iespējams nonākt pie apļveida argumentācijas līnijas 

attiecībā uz zināšanu darbiniekiem ĶTR, konkrēti, tiem, kas darbojas ārpolitikas principu 

skaidrošanā, adresējot tos ārvalstīm. Pirmkārt, viņu atrašanās hierarhijas pozīcijā, kurā ir pieeja 

ĶTR prezidentu runu un konceptu interpretācijai, uzskatāma par privileģētu pozīciju156, kuras 

morālais ietvars un ētiskais uzstādījums nosaka vārtsarga pienākumu konceptu pamatidejas 

neaizskaramībai, konservatīvismu šīs hierarhijas saglabāšanā un profesionālismu šo jēdzienu 

skaidrošanā (gan pārnesumu veidošanā uz angļu valodu, gan angļu valodas labskanības 
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kontekstā); caur to šo autoru darbības pamatā ir hierarhijas stiprināšana.157 Vienlaikus, jo 

stiprāka šī hierarhija, jo mazākas iespējas, ka interpretācijās parādīsies kritikas aspekti. 

Protams, ĶTR intelektuāļu grupās kritika ir klātesoša iezīme, tomēr tās izpausmes caurvij gan 

statusa, gan vietas varas hierarhijā, gan konkrētās grupas vēsturiskās tradīcijas.158 Varas figūru 

tekstu komentēšanas un interpretācijas tradīcijā kritika ir atrodama tēmās, par ko runā konkrētās 

autoritātes, nevis tajā, ko saka, – kritizējama ir realitāte, kurā ir objektīvi trūkumi, taču ne 

autoritātes tekstuālais piedāvājums šīs realitātes problēmu atrisināšanai. 

Līdz ar to Hu un Sji vēstījumus skaidrojošie ĶTR teorētiķi, kuru autoritāti apstiprina to 

publicēšanas fakts oficiālā zināšanu hierarhijā, ir būtiski vērā ņemama aģentu daļa. Hu Dzjiņtao 

ārpolitikas vēstījumu un “Ķīnas sapņa” iedīgļu izskaidrošanā kā dominants minams Li Dzjuņžu 

(Li Junru) un kā sekundāri – Li Ruogu (Li Ruogu), Liu Juntao (Liu Youngtao), Šens Honglei 

(Shen Honglei), Lei Sjiancins (Lei Xiangqing), Či Fuliņš (Chi Fulin) un citi. Hu vēstījumu 

analīzē zināšanu darbinieki kā diskursa aģenti ir pat būtiskāki par Hu vēstījumiem tekstuāli 

kvantitatīvā aspektā. Savukārt Sji koncepti promocijas darba ietvaros ir dominējoši analizēti, 

balstoties uz paša Sji runām, gadījuma analīzes kontekstā tās papildinot ar oficiālajiem 

komunikē no “17 + 1” sadarbības formāta. Apkopotā veidā tas redzams 2.1. tabulā. Ņemot vērā, 

ka Sji runu korpuss ir apjomīgs, viņa analīzei izmantots MAXQDA tehniskais risinājums – 

materiāla grupēšanai, apkopošanai un analīzei. Pārējiem avotiem izmantota teksta analīze. 

 
2.1. tabula 

Diskursa aģentu kartēšanas rezultātā izvēlēto analīzes aģentu tekstu kopas 

ĶTR ārpolitikas koncepti 

pirms “Ķīnas sapņa” 

iespējošanas 

ĶTR “Ķīnas sapņa” 

koncepts 

Sadarbības formāta “17 + 1”  

gadījuma analīzes koncepti 

Hu Dzjiņtao runas 

 
Zināšanu darbinieku 

interpretācijas Hu Dzjiņtao 

konceptiem 

Sji Dzjiņpina runas 

 
Zināšanu darbinieku 

interpretācijas Sji 

Dzjiņpina konceptiem 

Sji Dzjiņpina runas 

 

Zināšanu darbinieku interpretācijas Sji 

Dzjiņpina konceptiem “17 + 1” kontekstā 

“17 + 1” oficiālais komunikē 

Avots: autora veidota tabula 

 

Apzinot analizējamās noteikumu kopas, diskursa robežas un aģentu varas hierarhijas 

nozīmi, “Ķīnas sapnis” ar tā iedīgļiem Hu prezidentūrā un paveicamu iespējamu Sji 

prezidentūrā atzīstams par autonomu diskursa vienību, kuras ietvaros analizējamas noteikumu 
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kopas – apakškoncepti, kuri adresēti starptautiskajai sabiedrībai un kuru iekšējā dinamika ir 

pārbaudāma, lai identificētu, vai no tās izriet sadarbības formātu veidošanās loģika. 

Zināšanu varas hierarhija ĶTR gadījumā nosaka, ka par nozīmīgiem aģentiem diskursa 

radīšanā un stiprināšanā uzskatāma ne tikai augstākā ĶTR vadība (kam pieder neapšaubāmas 

to autorības tiesības un neapstrīdamība), bet arī šo noteikumu izskaidrotāji – zināšanu varas 

hierarhijā esošie akadēmiķi, eksperti, interpreti, kuri ir autorizēti šādām darbībām. 

Saprotot šo struktūru, automātiski tiek noteiktas diskursa robežas, iespējams pievērsties 

“Ķīnas sapņa” koncepta idejiskam aizsākumam saturiskā izvērsumā, izcelsmei un diskursa 

elementiem. 

 

2.2. Hu Dzjiņtao ārpolitikas vēstījumu analīze – vēsturiskās determinantes, 

interpretācijas un diskursa elementi šodienas skaidrojumam 

 

Hu Dzjiņtao ārpolitikas vēstījumu analīze balstās viņa paša runās, kas oficiāli tulkotas 

angļu valodā un adresētas starptautiskajai sabiedrībai no 2002. līdz 2012. gadam, kā arī 

dominējošo Hu interpretu darbos, kuros atspoguļoti Hu ārpolitisko virzienu koncepti. Uzreiz 

jānorāda, ka Hu periodā ir dominējoša interpretu darbu adresēšana starptautiskajai sabiedrībai, 

kas ir principiāli atšķirīgi no tālāk analizētā Sji konceptu uzstādījuma, kur ārpolitiskajā diskursā 

dominē paša Sji tulkotās runas, ne tik daudz to skaidrojumi. Konceptu apskatā un analīzē, arī 

Sji ārpolitisko konceptu analīzē, secinājumi tiek izdarīti, balstoties uz kognitīvās diskursa 

analīzes secinājumiem kopumā, kamēr atsauces uz konkrētām runām un tekstiem lietotas, kad 

tās tieši sasaucas ar konkrētajā avotā paustajām idejām. 

Pievēršoties Hu perioda ārpolitikas konceptiem, kas atspoguļojas kā adresēti vēstījumi 

starptautiskajai sabiedrībai un atbilstoši kognitīvajai diskursa analīzei aplūkojami summāro 

teksta slēdzienu, priekšnosacījumu, iekšējās saskanības, netiešo izteikumu un konotāciju 

kontekstā, pirmā lielā identificētā konceptu grupa saistās ar “Ķīnas sapņa” lietojumu Hu 

periodā, kas nav dominējošs, bet drīzāk sekundārs jēdziens, kurš pakārtojas miermīlīgās 

attīstības jēdzienam (atšķirībā no Sji “Ķīnas sapņa”, kurš ir kodolā ārpolitikas stratēģijai). Hu 

“Ķīnas sapņa” lietojums ir tikai ērts apzīmējums ĶTR vēstures izskaidrošanai Rietumu 

pasaulei, caur to prognozējot ĶTR nākotni. 

Attiecīgi Hu perioda konceptos “Ķīnas sapņa” iedīgļi parādās caur ideju kompilāciju, 

no kurām dominējošā ir sasaiste starp pagātni un tagadni. ĶTR iecerēto sasniegumu jaunajā 

tūkstošgadē (ar to domājot Hu Dzjiņtao pie varas nākšanas posmu un mirkli pirms tā, ņemot 

vērā partijas specifiku, ka jauni līderi ĶKP neparādās pēkšņi) līmenis kalpo kā atskaites līnija, 

kuru apzinoties Ķīnai ir nepieciešams aptuveni pusgadsimts (tātad 2050. gads), lai sasniegtu 

modernizāciju un dzīves līmeni, kāds ir attīstītās vidusmēra valstīs. Citiem vārdiem sakot, Ķīnai 
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kopumā ir nepieciešami divi gadsimti, lai pārvērstu sapni realitātē, jo 150 gadu pie tā ir strādāts 

un Hu Dzjiņtao nākšanas pie varas brīdī vēl piecdesmit palikuši.159 Pēc Hu summāro tekstu 

slēdziena izkārtojuma, Ķīnas vēlēšanās sasniegt industrializāciju un modernizāciju sakņojas tās 

vēsturiskajā pieredzē, kad Rietumu lielvaras kopā ar Japānu iekaroja Ķīnu, kas tobrīd bija 

sabrukuma un iznīcības draudu priekšā. Šāda situācija bija “Ķīnas sapņa” pirmajos simt gados, 

kas diametrāli atšķiras no sapņa otrajiem simt gadiem.160 Visā Hu prezidentūras periodā 

izceļama ārkārtīgi lielas vēsturiskās komponentes nozīmes piešķiršana mūsdienu ĶTR 

politiskajā diskursā un arī vēstījumā, kas adresēts ārvalstīm. 

Saturiski summārie teksta slēdzieni ietver ideju, kas parādās Li Dzjuņžu 

interpretācijās, – vienalga, kurā pasaules malā dzīvo ķīnieši (ieskaitot Taivānu), tiem ir viens 

sapnis – pārvērst Ķīnu spēcīgā valstī, panākot pasaules attīstības tempus un īstenojot 

industrializāciju un modernizāciju. Jānorāda, ka Li Dzjuņžu tiek dēvēts par Hu minētā sapņa 

koncepta arhitektu ar lielu ietekmi uz Hu ārpolitikas konceptu konstruēšanu un skaidrošanu 

starptautiskajai sabiedrībai un pašiem ĶTR adresātiem.161 Li Dzjuņžu statuss līdzās partijas 

vietai un apstiprinājumam caur redkolēģiju tiek iezīmēts ar papildu leģitimitāti ĶTR diskursā – 

viņš ir Šanhajas Pedagoģiskās universitātes (Shanghai Normal University) Politikas zinātnes 

un vēstures fakultātes goda dekāns, kā arī pilda ĶKP Centrālās partijas skolas viceprezidenta 

pienākumus. Kā nozīmīgie Li Dzjuņžu karjeras posteņi minami direktora vietnieka amats ĶKP 

Vēstures izpētes birojā, ĶKP Centrālās komitejas Publicitātes departamenta teorētiskā biroja 

vadītāja vietnieka amats, Šanhajas Sociālo zinātņu akadēmijas prezidenta asistenta amats. Li 

Dzjuņžu ir arī Marksisma historiogrāfijas asociācijas pastāvīgs loceklis, priekšsēdētāja 

vietnieks Ķīnas Pētniecības asociācijā, Ķīnas Starptautiskās kultūras apmaiņas padomes 

loceklis, Ķīnas Reformu un atvērtības foruma padomes viceprezidents.162 Viņa rakstītais par 

“Ķīnas sapni” Hu Dzjiņtao periodā ne tikai norāda uz viņa pievienoto vērtību sapņa konceptam, 

bet ietver arī dominējošās domas un viedokļus, kas izgājuši cauri “partijas filtram”, lai vispār 

tiktu leģitimēti. Arī pārējie autori ir līdzvērtīgās zināšanu darbinieku pozīcijās, tāpēc to 

biogrāfijas netiek atsevišķi aplūkotas. 

Raksturīgi, ka gan Hu, gan Li definējumos dominē tieši vēsturiskā perspektīva, kā arī 

plaša savdabīga nolieguma modelēšana – kāda ĶTR nav, salīdzinot ar Rietumiem, pastāvīgi 

akcentējot Ķīnas ciešanas, ko tai sagādājušas rietumvalstis. Kā to definējis Li, atsaucoties uz 

Hu, pirmie simt “Ķīnas sapņa” gadi hronoloģiski atbilst laika periodam starp Opija karu (1840–
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1842), kas Ķīnu pārvērta puskoloniālā un pusfeodālā zemē, un ĶTR dibināšanu 1949. gadā. 

Šajos simt gados Ķīna nepieredzēja progresu būvniecībā un modernizācijā, kā Rietumu 

industriālās valstis. Ne jau tāpēc, ka ķīnieši smagi nestrādātu, bet gan tādēļ, ka industriālās 

lielvaras īstenoja Ķīnā koloniālu pārvaldi, kuras valdošā šķira bija korumpēta un reakcionāra.163 

Šādos apstākļos, tikai veicot revolūciju un gāžot imperiālo lielvaru un feodālo pārvaldi, Ķīna 

spēja radīt nepieciešamos apstākļus modernizācijai. Attiecīgi “Ķīnas sapņa” pamattēma 

pirmajos simt gados bija sasniegt nacionālo neatkarību un tautas brīvību caur demokrātisku 

revolūciju.164 

Vēstures interpretācijai un sapratnei šeit ir būtiska nozīme, jo tā raksta vēsturi, kurā tiek 

skaidrota arī Rietumu loma šodien “Ķīnas sapnī”. Hu raksturo procesu cīņa par demokrātiju 

šajos simt gados kā pārpilnu nejaušību un neprognozētu pagriezienu. Jebkurā gadījumā 

1919. gadā Ķīnā sāka ātri izplatīties Rietumu idejas, uz esošā vēsturiskā fona Ķīnas inteliģencei 

izrādot tām atbalstu, – kopsolī ar marksisma ļeņinisma idejām Ķīnā sākās Rietumu kultūras 

ieviešana dažādos aspektos.165 Li Dzjuņžu skatījumā, marksisms ļeņinisms netiek skatīts kā 

pretnostatījums Rietumu ideoloģiskajiem strāvojumiem, bet gan kā pilnasinīga Rietumu 

ideoloģija, vēl jo vairāk Rietumu kultūras sastāvdaļa. Būtībā šeit atkārtojas pirmais skaidri 

identificējamais vēstījums – Rietumu instrumenti tiek paņemti, lai izmantotu savām 

nacionālajām vajadzībām, protams, efektīvāk, nekā pašu Rietumu izpildījumā. Attiecīgi šī 

iezīme – Rietumu instrumentārijs Ķīnas nacionālo interešu realizācijai – ir tipiska iezīme ne 

tikai politiskajā diskursā, bet arī ekonomiskajā un sociālajā.166 Vienlaikus šo uzstādījumu 

caurvij minētais postkoloniālisma vērtību aspekts, allaž akcentējot ĶTR periferālismu iepretim 

Rietumu imperiālisma ambīcijām, pat brīžos, kad ir runa par ĶTR ambīciju pieteikumu, tomēr 

tās tiek pieteiktas caur koloniālisma vēsturisko pieredzi, būtībā atkal akcentējot ĶTR piešķirto 

lomu – perifēriju. 

Šo diskursīvo specifiku apstiprina arī ĶTR politiskās vēstures mūsdienu interpretācijas, 

piemēram, runājot par politiskās elites vēsturi komunistiskās revolūcijas kontekstā.167 Tajā 

Ķīnas Komunistiskās partijas dibināšanas motivācija apkopoja divas komponentes: pirmkārt, 

marksismu ļeņinismu tā rietumnieciskajā definējumā, otrkārt, strādnieku kustības idejisko 

strāvojumu. Šo abu kustību apvienojumā demokrātiskā revolūcija Ķīnā tika transformēta 
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Jaunajā demokrātiskajā revolūcijā ar plašu tautas masu līdzdalību cīņā pret imperiālismu un 

feodālismu.168 Šis diskursīvais uzstādījums ir interesants pēc būtības – tas norāda, ka revolūcija 

norisinājās jebkurā gadījumā, taču tieši Rietumu idejiskā bāze ievirzīja to Jaunās demokrātiskās 

revolūcijas formā. Šī ir kopējā miermīlīgās attīstības koncepta ideja – Rietumu idejas virzīja 

Ķīnu uz tā ceļa, kur tā atrodas tagad; attiecīgi arī turpmāk Rietumu idejas tiks pielāgotas Ķīnas 

vajadzībām. Jāpiezīmē, ka šī ideja ir postkoloniāla rakstura, jo Ķīna sniedz savas rīcības 

procesuālo pamatojumu, balstoties uz bijušā centra-metropoles jēdzienisko izpausmi. Li 

Dzjuņžu formulējumā, Jaunās demokrātiskās revolūcijas process beidzās ar Ķīnas tautas 

uzvaru, kas palīdzēja ķīniešu tautai pirmo reizi iemantot iespēju nokļūt uz demokrātiskas 

attīstības ceļa un kļūt par savas valsts pārvaldnieku. Arī šajā diskursīvajā uzstādījumā (savas 

zemes saimnieki) cēlonis sakņojas puskoloniālisma un postkoloniālisma izjūtās169 – Ķīnas 

iedzīvotāji akceptēja revolucionārās marksisma ļeņinisma idejas, jo redzēja tās kā nacionālās 

atbrīvošanās instrumentu no koloniālās pārvaldes. Jāatzīst, ka gan aplūkotajos Li Dzjuņžu, gan 

viņu papildinošajos un komentējošos ĶTR autoru rakstos vēsturisko notikumu un attīstības 

diskusiju kategorijās tiek vilkta robeža, kas bijis puskoloniālisma periodā un kas norisinās 

postkoloniālismā, kas Ķīnai ar tās vēsturisko bagāžu iezīmējās kā viens no pazemojošākajiem 

posmiem tās pastāvēšanas laikā. 

Li Juntao formulējumā, kopš ĶKP dibināšanas 1949. gadā Ķīna soli pa solim ir 

virzījusies pretim industrializācijai un modernizācijai, ko pilnībā plānots sasniegt 

nepieciešamajā apmērā 2050. gadā. Tiek norādīts, ka sākotnēji ĶTR par gala mērķi minēto 

mērķu sasniegšanai bija noteikusi 2000. gadu, taču, ņemot vērā nopietnās kultūras revolūcijas 

kļūdas (1966–1976), tika zaudēts daudz laika un progresa iespēju.170 Vēl jo vairāk, šajā laika 

posmā Ķīnas tautai radās citāda izpratne par realitāti Ķīnā – varētu teikt, ka iezīmējās izmaiņas 

diskursā par pārvaldes nekļūdīgumu un absolūto pareizību, pieņemot lēmumus, kas virzītu 

attīstību. Viennozīmīgi šie notikumi bruģēja ceļu uz vēlāk sekojošo Ķīnas atvērtības politiku.171 

Raksturīgi, ka ĶTR teorētiķi norāda uz pārvaldes kļūdu atzīšanu, kas iezīmē diskursa 

specifiku, – partija nav uzskatāma par nekļūdīgu; taču tā uzņemas atbildību un dala to kopā ar 

Ķīnas tautu. 

Raksturīgi, ka Hu konceptualizācijās īpaša loma tiek piešķirta Denam Sjaopinam, Ķīnas 

reformu programmu galvenajam arhitektam. Oficiāli tiek deklarēts, ka “Ķīnas sapņa” tēma 

otrajos simt gados ir valsts labklājības attīstīšana, modernas sociālisma valsts būvniecība ar 
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pārticības, demokrātijas un civilizēšanās pamatmērķiem, kā to iecerējis Sjaopins. Neskatoties 

uz daudzām kļūdām līdz Sjaopinam, “Ķīnas sapņa” interpretu skatījumā, Hu prezidentūras laikā 

ir atrasts pareizais ceļš, vismaz to pierāda praktiskie sasniegumi.172 Būtiski norādīt, ka Hu 

Dzjiņtao “Ķīnas sapņa” izpausmēs, runājot tieši par mūsdienu ĶTR vēsturisko determinismu, 

tiek plaši lietoti postmodernisma jēdzieni rokrokā ar modernisma jēdzieniem visplašākajā 

izpratnē, kas, vismaz Rietumu domā, signalizē par noteiktām iekšējām pretrunām. No 

kognitīvās diskursa analīzes perspektīvas, iekšējā saskanība Hu konceptualizācijās ir bieži 

iztrūkstoša. Proti, ja virsmērķis ir ekonomiskā labklājība (modernisma vērtība), tad tam līdzās 

esošās atsauces uz labāku pieeju labklājības sasniegšanai, kā to veikušas rietumvalstis līdz šim, 

norāda uz gana ambiciozu uzstādījumu jau pašā koncepta saknē, turklāt nesniedzot tam 

konkrētas izpausmes, piemēram, kognitīvo modeļu priekšnosacījumu formā, bet gan 

nodarbojoties ar jaunu jēdzienu vai fenomenu aprakstu jaunradi. Šāda vērtību pārnese lielākos 

kvalitatīvos lēcienos, kā to pieļautu Rietumu vērtību domas evolūcija173 (modernisms kā posms 

uz postmodernismu), sākotnējā “Ķīnas sapnī” tiek pamatota ar t. s. īpašo Ķīnas ceļu, attīstot 

valstisko stratēģiju kopumā. 

Tā, piemēram, specifiski tiek mēģināts skaidrot visu ĶTR sociālekonomikas veidošanas 

posmu secību, piešķirot jēgu vēsturei atpakaļgaitā.174 Attiecīgi Hu un viņa interpreti formulē 

priekšnosacījumu bāzi – pirms Ķīnā tika pieņemta atvērtības politika 1978. gada beigās, 

puskoloniālā un semifeodālā Ķīna bija jātransformē sociālisma Jaunajā Ķīnā un neatkarīga 

industriālā ekonomiskā sistēma tika nodibināta principā zemkopības līmeņa valstī. Kopš 

1978. gada Ķīna, balstoties uz savu vēsturisko pieredzi, pieņēmusi sociālisma ceļu ar Ķīnas 

specifikas iezīmēm, kas rezultējies nacionālās ekonomikas straujā izaugsmē un ar savas vietas 

ieņemšanu starptautiskajā sistēmā. Tiek akcentēts, ka šodienas un nākotnes perspektīvā 

sagaidāms, ka 21. gadsimts “Ķīnas sapnim” būs nozīmīgākais periods, kas realizēsies 

miermīlīgās attīstības koncepta ietvaros.175 Vienlaikus Li Dzjuņžu piebilst, ka Hu Dzjiņtao 

“Ķīnas sapnim” ir divi komponenti – pirmais ir pašas Ķīnas un tās iedzīvotāju “Ķīnas sapnis”, 

kas iepriekš tika aprakstīts divu gadsimtu perspektīvā, un otrais ir “Ķīnas sapnis”, ko caur savu 

prizmu interpretē citas valstis.176 Kognitīvā diskursa analīze šeit skaidri parāda divu kognitīvo 

modeļu kā priekšnosacījumu klātesamību – Hu vēstījumu par ĶTR kā vēsturē balstītu attīstības 
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trajektorijas valsti, kura paņem un uzlabo Rietumu domas un uzstādījumus; kā arī modeli, kurā 

kritika no citiem Ķīnas iecerēs ir loģiska sastāvdaļa citu neizpratnes un nezināšanas dēļ. 

Šādā divu līmeņu realitātē un šo interpretāciju sadursmē atrast objektīvo elementu palīdz 

N. Onufa konstruktīvisms, kas atzīst: jebkura diskursa vēstījums ir saistošs pašam tā 

konstruētājam, jo viņš ir ieinteresēts to pārvērst konvencijā (vispārpieņemtā uzskatā). Līdz ar 

to pašas ĶTR sākotnējā attīstības sapņa ideja ir uzskatāma par potenciālu, kas varētu realizēties 

līdz brīdim, kad šī potenciāla saturs sāk mainīties, norādot uz tendencēm kopējā noteikumu 

subjekta (pašas ĶTR) attīstībā. Attiecīgi iespējams uzskatīt, ka Hu Dzjiņtao ĶTR sapņa 

koncepts ir laba starta līnija, no kuras novērtēt, kurp virzās Ķīna gan savā pašizpratnē, gan 

starptautiskajā pozīcijā. 

 

2.2.1. “Ķīnas sapņa” diskursa aizsākumi – ieskats noteicošajos faktoros 

 

Aplūkojot Hu pozicionētos konceptus, iespējams identificēt priekšstatus, kādi tiek 

nogādāti adresātiem no kognitīvo modeļu perspektīvas, mijoties summārajiem teksta 

slēdzieniem un priekšnosacījumiem. Tiek izvirzīti četri izaicinājumi, kas raksturo šī “Ķīnas 

sapņa” trauslumu un īstenošanas riska faktorus: 

1. Vai Ķīna, valsts ar atpalikušu ekonomiku un kultūru, var īstenot industrializāciju 

un modernizāciju pietiekamos tempos, lai sasniegtu citas valstis?177 (Citi autori 

apstrīdētu Ķīnas kultūras raksturošanu caur atpalicības prizmu, taču Politbiroja 

vēstures literatūrā, kā arī tulkotajā literatūrā lieto tieši šo apzīmējumu, par atskaites 

punktu acīmredzot ņemot Rietumu kultūru tās tagadējā attīstības posmā; jebkurā 

gadījumā kultūras atpalicības / attīstības jautājums nav šī darba tematika, tomēr 

autors norāda, ka “Ķīnas sapņa” koncepta ietvaros Ķīnas kultūra paša Hu 

raksturojumā līdzvērtīgi ekonomikai tiek ierindota atpalicības kategorijā, kas pašā 

būtībā atkal norāda uz puskoloniālās identitātes faktoru, kurā visi pašu raksturojošie 

elementi tiek vērtēti, balstoties bijušās metropoles vērtību kritērijos.)178 

2. Vai Ķīna kā sociālistiska valsts spēj realizēt industrializāciju un modernizāciju, 

vienlaikus konsolidējot un attīstot tās sociālistisko sistēmu? Riska faktors šajā 

izaicinājumā meklējams Ķīnas mazvērtības izjūtā attiecībā pret dominējošo sistēmu 

pasauli, kas nav sociālisms, – vai vispār esošā sociālisma sistēma atļauj noteiktos 

mērķus, vienlaikus pašai attīstoties.179 
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3. Vai Ķīna kā sociālistiska valsts ar atpalikušu ekonomiku un kultūru spēs realizēt 

industrializāciju un modernizāciju vienlaikus, saglabājot savu suverenitāti un 

ekonomisko drošību bez paļaušanās uz starptautisko kapitālu? 180 

4. Vai Ķīna kā sociālistiska valsts ar atpalikušu ekonomiku un kultūru spēs kļūt par 

spēku, kas veicina mieru pasaulē un kopīgu attīstību, sasniedzot modernizācijas un 

industrializācijas mērķus, taču nepieņemot klasisko veco ceļu, ko iet attīstītās 

valstis, – hegemoniju un varas politiku?181 

Ārkārtīgi būtiski norādīt, ka Hu ārpolitiskie koncepti akcentē un atzīst ĶTR atpalicību, 

vienlaikus nenoliedzot tās potenciālu. Būtībā Hu stiprina priekšstatu par ĶTR kā attīstības 

valsti. Tomēr ir arī citi elementi, kas norāda uz Hu perioda konceptu paralēlus virzienus – 

starptautiskās sabiedrības nogatavināšanu ĶTR klātbūtnei, vienlaikus šīs klātbūtnes 

negatavību. 

Šo negatavības aspektu apstiprina arī plašā taisnošanās par Rietumu priekšstatiem Hu 

konceptu interpretu darbos, no kognitīvās diskursa analīzes perspektīvas laužot 

priekšnosacījumu iekšējo saskanību par Ķīnu kā autonomu vienību, kas spēj būt pati par sevi, 

ne tikai kā reakcija uz Rietumu darbībām. Piemēram, Hu interpreti norāda, ka pastāv vairākas 

teorijas, kas paredz atbildes uz šiem Ķīnas izaicinājumiem un problēmjautājumiem. Viens no 

viedokļiem ir t. s. Ķīnas sabrukuma teorija, kurā tiek akcentēta Ķīnas nespēja tikt galā ar ūdens 

trūkuma, energoresursu un pārtikas problēmām industrializācijas un modernizācijas procesā, 

kas novedīs pie valsts sabrukuma.182 Otrs populārais virziens Ķīnas analīzē aizstāv t. s. Ķīnas 

drauda (China threat) konceptu, kurā tiek pieņemts, ka Ķīnas attīstība ir neizbēgama, taču tā ir 

drauds starptautiskajai sabiedrībai, jo no šīs attīstības automātiski izrietēs Ķīnas agresija.183 

Attiecīgi Hu perioda “Ķīnas sapnis” ir teorētisks uzstādījums, kas pēc būtības ir 

aprakstošs, nevis stratēģisks, taču “Ķīnas sapņa” interpreti operē ar citiem konceptiem, turklāt, 

jo sīkāks kļūst šo konceptu iedalījums, jo praktiskāks ir katrs, vairāk līdzinoties konkrētam 

rīcības plānam. Tādējādi “Ķīnas sapnis” ir kā apraksts par ceļa karti, taču normatīva rakstura, 

kamēr ceļa kartes punkti ir jau konkrētu rīcībpolitiku prasoši. Vēl jo vairāk, aplūkojot “Ķīnas 

sapņa” sastāvdaļas, ir redzams arī tā tālākais dalījums iekšpolitiskā un ārpolitiskā stratēģijā. 

Protams, šajā darbā aplūkota “Ķīnas sapņa” daļa, kas atbilst starptautisko attiecību 

problemātikai, taču jānorāda, ka, “Ķīnas sapņa” interpretu skatījumā, raksturīga ir šo sfēru 
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savstarpēja nenodalīšana – iekšpolitika un ārpolitika tiek aplūkotas līdztekus, tāpat kā 

ekonomika un politiskie uzstādījumi, vēsture un nākotnes perspektīva. Šī iemesla dēļ 

nepieciešams analīzē iekļaut arī sākotnēji no starptautiskajām attiecībām šķietami atsvešinātas 

sfēras, kas tikai turpmākā analīzes ceļā atklājas kā nozīmīgi starptautiskās attiecības ietekmējoši 

faktori. 

Pirms ķerties klāt sīkākai Hu perioda “Ķīnas sapņa” apakškonceptu analīzei, autors 

aplūkos faktorus, kas, Hu skatījumā, ietekmē “Ķīnas sapni” kopumā – kas ir noteicošie faktori 

paša minētā diskursa esamībai tādā formā, kā tas atklājas patlaban. Nākamajā nodaļā ir ieskats 

noteicošajos faktoros, kas definējuši “Ķīnas sapņa” diskursu. 

Aplūkojot diskursa iezīmes un terminu lietojumu, “Ķīnas sapņa” interpreti norāda, īpaši 

uzsverot, ka “Ķīnas sapnis” starptautiskajās attiecībās nav tas pats, kas “Vācijas sapnis” vai 

“Japāņu sapnis”, kura saturs noveda pie Otrā pasaules kara izcelšanās. Vienlaikus tas nav arī 

“Padomju sapnis”, pēc kura starptautisko attiecību diskurss tika uzturēts uz Aukstā kara 

retorikas bāzes. “Ķīnas sapnis” nelīdzinās arī “Amerikāņu sapnim”, kurš tiek balstīts uz 

patērētāju ideoloģiju.184 Tādējādi Ķīnas attīstības perspektīva jeb tās sapnis ir teorētiski veidots 

konstrukts, apzināti atlasot vēsturiski neveiksmīgas atsevišķu valstu attīstības stratēģijas, lai 

nepieļautu to iezīmes Ķīnas izstrādātajā attīstības stratēģijā. Ķīnas politologi konstruē Ķīnas 

vietu starptautiskajā sistēmā, ņemot vērā ne tikai normatīvos elementus, ko Ķīna vēlas sasniegt 

un kas būt, bet arī vēsturiskā nolieguma principu – Ķīna ir tas, kas nav Padomju Savienība. 

Izdarot sasaisti ar N. Onufa noteikumu pieeju, Ķīnas vēsturiskā pieredze iedarbojas kā 

noteikums uz aģentiem – “Ķīnas sapņa” interpretiem, kuri formē Ķīnas jauno starptautisko 

attiecību noteikumus. Vēsturiskā bagāža kā noteikums arī nav viendabīga. To veido dažādas 

konvencijas, Ķīnas gadījumā gan puskoloniālā ietekme, gan nacionālās vērtības, gan atmiņas 

par impēriju, gan komunistiskā partijas ideoloģija; ir konvencijas, kas vēsturiskā noteikuma 

ietvaros ietekmē aģentus, kuri veido šīs dienas noteikumus. Ķīnas jauno starptautisko attiecību 

noteikumu ietekmējošie faktori jeb aģenti un konvencijas atklājas, analizējot ne tikai aģentus, 

bet arī pašus noteikumus, sadalot pēdējos pa atsevišķiem konceptiem un nosakot tos 

iespaidojošos faktorus. Attiecīgi nākamajās nodaļās autors aplūko, kas ir jauno starptautisko 

attiecību noteikumu konstruējošie faktori un kādi aģenti un konvencijas tos ietekmē. 

Hu periodā Ķīnas tēls starptautiskajās attiecībās jauno starptautisko attiecību noteikumu 

ietvaros tiek veidots no divām daļām – kas Ķīna ir un kas Ķīna nav starptautiskajā vidē. Kas 

Ķīna ir, tiek definēts pirmām kārtām uz puskoloniālo vērtību bāzes, jo normatīvais elements 

tiek konstruēts, balstoties uz bijušās metropoles vērtību sistēmu; pašu “Ķīnas sapņa” interpretu 
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vārdiem sakot, marksisms / ļeņinisms, kas noteicis Ķīnas attīstību tās sapņa otrajā simtgadē, ir 

Rietumu kultūras sastāvdaļa. Vēl jo vairāk, pats normatīvais elements – kādai Ķīnai vajadzētu 

kļūt – tiek samērots ar bijušo metropoļu līmeni. Ķīnas politologi atzīst Ķīnas atpalicību ne tikai 

ekonomikā, kas būtu loģiski, bet arī kultūras jomā, norādot uz puskoloniālas valsts kompleksu 

valsts pašnovērtējumā.185 Tāpat jāņem vērā, ka “Ķīnas sapņa” dzimšana tiek asociēta ar pāreju 

no postkoloniālisma uz sociālismu, kas koloniālisma jēdzienu padara par atskaites punktu Ķīnas 

starptautisko attiecību noteikumu vēstures izvērtēšanā. 

Savukārt, kas Ķīna nav, tiek definēts, salīdzinot tās nacionālās vērtības ar valstīm, 

kurām šīs vērtības nepiemita, norādot to kā cēloni Ķīnas esošajam miermīlīgās attīstības ceļam. 

Principā visur, kur Ķīnas politologi min Ķīnas vēsturisko pieredzi un sasaisti ar mūsdienu 

noteikumu veidošanu, ir atsauce uz Ķīnas nacionālajām vērtībām. 

Protams, nav viegli novilkt robežlīniju starp nacionālo vērtību un puskoloniālo ietekmi 

uz katru konkrēto Ķīnas jauno starptautisko attiecību noteikumu šķautni un paštēlu. Taču 

vienlaikus jāpatur prātā, ka nacionālās vērtības un puskoloniālā pagātne nav jēdzieni, kas kādā 

veidā liktu Ķīnai aizmirst vēsturiskās pārestības no citu valstu puses Ķīnas skatījumā. Tieši 

otrādi, nacionālās vērtības un puskoloniālā pagātne ir filtrs, kas neliek Ķīnai pārdzīvot Versaļas 

miera kompleksu Rietumu izpratnē. Šādā skatījumā nacionālās vērtības un puskoloniālā 

pagātne ir viena faktora turpinājums otram, jo abu šo faktoru ietekmē Ķīna neizpauž savas 

vēsturiskās pieredzes uzkrāto informāciju agresīvā formā, kā to tipiski ir paudušas rietumvalstis 

un kādēļ tās piedēvē šādus iespējamos draudus arī Ķīnai no sava skatpunkta. Diskursa līmenī, 

aprakstot pat vēsturiski pretrunīgi vērtējamus aspektus Ķīnas un rietumvalstu komunikācijā, 

Ķīnas autori atsaucas uz nacionālajām vērtībām, definējot šā brīža viedokli par Ķīnas skatījumu 

uz notikušo. 

Nākamajā nodaļā aplūkota Hu perioda izteiktākā konceptuālā līnija – miermīlīgās 

attīstības koncepts ar tā kognitīvo priekšstatu ietekmi uz potenciālo sadarbības formātu 

veidošanās loģiku un Sji perioda “Ķīnas sapņa” definējumiem. 

 

2.2.2. Miermīlīgās attīstības koncepts 

 

Sekojot Hu Dzjiņtao un viņa interpretu uzstādījumam, identificējama atsevišķa grupa 

summāro teksta slēdzienu un priekšnosacījumu par Ķīnas iedzīvotājiem un to sasaisti ar 

vēsturisko temperamentu. Šādā redzējumā Ķīnas iedzīvotāju sens sapnis un mērķis ir  
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miermīlīgās attīstības sasniegšana.186 Tas tiek pamatots ar viedokli, ka kopš reformu un 

atvērtības politikas aizsākšanas 70. gados Ķīna ir nostājusies uz miermīlīgas attīstības ceļa, 

kļūstot par konkurētspējīgu valsti. Hu “Ķīnas sapņa” konceptu interpreti īpaši uzsver, ka šī ceļa 

ietvaros Ķīnas iedzīvotāji ir ieguldījuši smagu darbu, lai pārvērstu Ķīnu par plaukstošu, varenu, 

demokrātisku, civilizētu un harmonisku, modernu valsti, ieguldot aizvien lielākus līdzekļus 

cilvēku progresā Ķīnas attīstībā. Nosacīts miermīlīgās attīstības koncepta moto ir: atskatoties 

vēsturē, balstoties tagadnē un skatoties nākotnē, Ķīna nenovēršami sekos miermīlīgās attīstības 

ceļam, lai sasniegtu mierīgu, atvērtu, uz sadarbību vērstu un harmonisku attīstību. To raksturo 

cenšanās sasniegt miermīlīgu starptautisko vidi un tās attīstību, miera attīstību; attīstības 

sasniegšana, paļaujoties tikai uz sevi, ar reformu un inovāciju palīdzību, kas pastāv atvērtības 

politikā; globalizācijas ietvaros veicināt kopēju attīstību ar citām valstīm; turēšanās pie miera, 

attīstības un kooperācijas kopā ar citām valstīm, veltot sevi harmoniskas pasaules būvniecībai, 

kas balstās ilglaicīgā mierā un kopējā attīstībā.187 

Hu Dzjiņtao mieru, atvērtību, kooperāciju, harmoniju un win-win spēli ir deklarējis kā 

Ķīnas politikas mērķi, ko tā vienlaikus piedāvā pieņemt par mērķi arī starptautiskajai 

sabiedrībai. Lai ietu miermīlīgās attīstības ceļu, nepieciešams vienot iekšpolitiku un atvērties 

ārējai pasaulei, savienojot ĶTR attīstību ar visas pasaules attīstību, kā arī kombinējot ĶTR 

iedzīvotāju fundamentālās intereses ar pasaules iedzīvotāju interesēm.188 Modelējot šo domu, 

iekšpolitiski – harmonija un attīstība, bet ārpolitiski – miers un attīstība, tie ir divi aspekti, kas 

cieši savienoti un organiski integrēti. Hu prezidentūras laikā Ķīnas miermīlīgās attīstības ceļš 

tiek pozicionēts kā jauna attiecību veidošanas forma civilizācijas un progresa, nevis vienas 

nācijas, labā. Tas ir vienīgais ceļš, kā ĶTR redz savas modernizācijas sasniegšanu, vienlaikus 

šis ceļš ir nopietna izvēle un solījums, ko, Hu vārdiem, sniedz gan ķīniešu valdība, gan tauta.189 

Ir acīmredzams, ka paustais, kas atspoguļots oficiālajos ĶTR ārpolitikas izdevumos, ir 

ar nosacītu patosa pieskaņu. Vienlaikus jāpiebilst, ka šāda runas formēšanas specifika nav tikai 

ĶKP ietekme, kā to varētu pieņemt Rietumu lasītājs, it īpaši pēc Padomju Savienības pieredzes. 

Universālu terminu lietojums, sakāpinot katra termina vērtību un nozīmību, ir raksturīgs Ķīnas 

ārpolitikas diskursa aģentiem. Tā kā miermīlīgā attīstība ir Hu perioda nozīmīgais ārpolitikas 

koncepts, ir būtiska tā iekšējā loģiskā saskanība, kā arī summārie slēdzieni par miermīlīgās 
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attīstības izpausmi. Hu perioda formulējumi – miermīlīgā attīstība kā nenovēršams Ķīnas 

modernizācijas ceļš. 

Miermīlīgā attīstība ir precīzu darbību apkopojums, ko Ķīna piedāvā veikt gan sev, gan 

starptautiskajai sabiedrībai. Pirmkārt, Hu skatījumā, tā ir nenovēršama izvēle, ko Ķīna izdarīs 

un kas balstās uz nacionālajiem apstākļiem. Simt gadu laikā, kas sekoja Opija karam 

1840. gadā, Ķīna pārdzīvojusi pazemojumu un aizvainojumu no lielvaru puses, kas ķīniešu 

aktoru darbos tiek atsevišķi izcelts. Šie autori norāda, ka tādēļ pat pēc tik ilga laika perioda, kad 

valsts ir modernizācijas posmā, Ķīnas iedzīvotājiem par pamatmērķi ir kļuvusi centība novērst 

karu, veicināt mieru un veidot neatkarīgu un plaukstošu valsti. Lai arī Ķīnai ir nesalīdzināmi 

strauja izaugsme, tomēr ar tās lielo iedzīvotāju skaitu, vājo ekonomisko pamatu un 

nesabalansēto attīstību tā ierindojama pie lielākās attīstības valsts pasaulē.190  

Starptautiskās sadarbības aspektā, lai Ķīna varētu iet miermīlīgās attīstības ceļu, tai, 

pirmkārt, jānodrošina nacionālā pārticība un stabilitāte, kā arī vietējo iedzīvotāju laime. Lai to 

izdarītu, ir nepieciešama labvēlīgi noskaņota un mierīga starptautiskā vide. Attiecīgi Ķīna ir 

ieinteresēta sniegt ieguldījumu kopējā visu valstu attīstībā. Šajā aspektā Ķīna norāda, ka 

starptautiskajai sistēmai pasaulē jābūt vērstai uz tādu iekšējo dinamiku, kas nekavē atsevišķu 

valstu attīstību kopējās sistēmas status quo vārdā. 191 Protams, ka šajā apgalvojumā primāras ir 

Ķīnas intereses – turpināt savu ekonomisko attīstību un neradīt draudu izjūtu starptautiskajai 

sabiedrībai, kas šo attīstību varētu kavēt. Vienlaikus Ķīna attiecina šo principu uz visām 

pasaules valstīm, un tas lielā mērā ir interpretācijas veida izmaiņu piedāvājums starptautiskajā 

sabiedrībā – neinterpretēt valstis, kas strauji attīstās caur draudu prizmu, kas Rietumiem ir 

tipiski to vēsturiskās pieredzes dēļ, bet gan caur ticību miermīlīgai attīstībai.192 

Otrkārt, miermīlīgā attīstība ir izvēle, kuras pamatā ir Ķīnas vēsturiskās un kultūras 

tradīcijas. Hu Dzjiņtao paustajā, ķīniešu nācija vienmēr ir bijusi mieru mīloša nācija, jo tās 

pamatā ir pacifisma kultūra. Ķīniešu autori norāda, ka ķīniešu kultūrā vienmēr ir dominējis 

miera un harmonijas jēdziens. Pirms sešsimt gadiem Minu (Ming) dinastijas jūrasbraucējs 

Džengs He (Zheng He, 1371–1435) ar savu floti veica septiņus ceļojumus uz Rietumu jūrām, 

sasniedzot vairāk nekā trīsdesmit valstis un reģionus Āzijā un Āfrikā; uz šīm vietām tika 

aizvesta tēja, porcelāns, zīds un tehnoloģijas, taču šīs zemes netika okupētas. Tādēļ ķīniešu 

autoru vidū valda uzskats, ka uz ārpasauli no Ķīnas tika eksportēts miers un civilizācija, kas 
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atbilst seno ķīniešu labās gribas principiem, stiprinot apmaiņu ar citām valstīm.193 Mūsdienu 

perspektīvas ietvaros “Ķīnas sapņa” interpreti postulē, ka Ķīnas attīstība nav tikai Ķīnas 

iedzīvotāju interesēs, bet arī veicina tirgu attīstību un attīstības iespējas visām pasaules 

valstīm.194 Caur savas vēsturiskās un kultūras tradīciju pieredzes atspoguļošanu miermīlīgās 

attīstības koncepta ietvaros Ķīna cenšas pierādīt starptautiskajai sabiedrībai, ka arī šī brīža 

piedāvātie jaunie starptautisko attiecību noteikumi ir tikai miera idejas eksportēšana 

starptautiskajai sabiedrībai, nevis apzināta stratēģija pieradināšanai pie Ķīnas drauda, jo nekāda 

slēpta drauda nepastāv un dominējošā ir šī miera eksporta ideja. Tādēļ arī šī diskursa ietvaros 

netiek lietots neviens jēdziens, kas saistītos ar jauno starptautisko attiecību noteikumu obligātu 

pieņemšanu / uzspiešanu, – tie tiek piedāvāti, un starptautiskās sistēmas brīva izvēle ir tos 

pieņemt vai nepieņemt. 

Treškārt, miermīlīgā attīstība ir izvēle, balstīta uz mūsdienu pasaules attīstības 

tendencēm. “Ķīnas sapņa” interpreti pieņem kā pašsaprotamu, ka visas pasaules iedzīvotāju 

vēlme ir miera, attīstības un sadarbības veicināšana. It īpaši turpmāka multipolāras pasaules 

attīstība ekonomiskās globalizācijas ietvaros. Vienlaikus Ķīna pilnībā apzinās mūsdienu 

pasaules izaicinājumus – nestabilitātes un nenoteiktības faktorus. Jebkurā gadījumā, Hu runās 

ir caurvijas elements, ka Ķīna tic, ka pastāv vairāk iespēju, nekā izaicinājumu, kamēr visas 

valstis ir gatavas strādāt kopā, lai panāktu ilglaicīgu mieru un pārticību harmoniskā pasaulē.195 

Ķīniešu autori uzsver, ka daudzus gadus Ķīna ir gājusi neatkarīgas ārpolitikas ceļu, kā mērķis 

ir pasaules miera saglabāšana un kopējas attīstības veicināšana, vienlaikus tieši Hu uzsāk 

ārpolitikas diskursā lietot tā saukto diplomātisko aktīvismu.196 

Hu Dzjiņtao postulējumā, Ķīna cītīgi strādā, lai panāktu pārticīgas sabiedrības līmeni 

visās jomās. ĶKP 16. CK piektajā plenārsēdē tika noteikti Ķīnas ekonomiskās un sociālās 

attīstības mērķi 2006.–2010. gadam. Šajos mērķos ir līdz 2010. gadam dubultot Ķīnas IKP, par 

atskaites punktu ņemot 2000. gadu. Lai sasniegtu šo mērķi, Ķīna, pēc ķīniešu autoru domām, 

vadoties no uzstādījuma par attīstību ar cilvēku centrā, īsteno vispārējas attīstības stratēģiju, 

attīstot ne tikai ekonomiku, bet arī kultūras un politikas dimensijas, caur ko Hu sāk sasaistīt arī 

kultūru un izaugsmes jēdzienus ar kopējām starptautiskām sabiedrības interesēm.197 Hu un viņa 
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tekstu interpreti uzskaita ikdienas Ķīnas darbības, kuras, viņuprāt, raksturo aprakstītā koncepta 

realitāti, kas uzskatāma par kognitīvā modeļa priekšnosacījumiem: Ķīna iesaistās intensīvā 

ekonomiskā un tehnoloģiskā sadarbībā ar citām valstīm, respektējot citu valstu intereses un 

meklējot risinājumus sadarbības problēmām; Ķīna ir gatava spēlēt konstruktīvu un vadošu 

lomu, piedalīties starptautiskās sistēmas un attiecību veidošanā; Ķīnas attieksme pret visām 

valstīm ir vienāda, un tās mērķis ir attīstīt draudzīgas attiecības uz piecu mierīgas 

līdzāspastāvēšanas principu bāzes.198 Šis vienādās attieksmes princips ir tas, ko Hu Dzjiņtao 

norāda kā vājo vietu pastāvošajā starptautiskajā sistēmā un Ķīnas novitāti, – Ķīna vēlas, lai 

rietumvalstis pret to attiektos tāpat kā pret citām rietumvalstīm, vēl jo vairāk, lai tas tiktu 

attiecināts ne tikai uz Ķīnu, bet arī citām attīstības valstīm. Kā risinājumu starptautiskajā 

sistēmā objektīvas vienlīdzības saglabāšanai Ķīna redz starptautisko institūciju autoritātes 

kāpināšanu un intensīvāku darbību. Tajā pašā laikā saglabājas arī nepieciešamība izmantot 

attīstības valsts statusa privilēģijas, taču vismaz politiskā līmenī ĶTR cenšas ieņemt attīstītas 

valsts statusu.199 

Hu dominējošais priekšnosacījums identificētajos kognitīvajos modeļos attiecībās ar 

ārvalstīm – miers ir attīstības pamatā, miera pamatā ir attīstība. Ķīnas attīstībai ar tās tagadējām 

tendencēm ir nepieciešama miermīlīga vide.200 Hu Dzjiņtao norāda, ka, sākot ar 1978. gada 

atvērtības politiku, sadarbība starptautiskajā vidē ir Ķīnas mērķis. Tās ietvaros Ķīna attīstījusi 

draudzīgas sadarbības attiecības ar citām valstīm, akcentējot, ka Ķīna vienmēr ir draudzīgā 

kaimiņvalsts. Vienlaikus Ķīna apzinās labu attiecību nepieciešamību ar pasaules lielvarām. 

Ķīna piešķir lielu nozīmību arī sadarbībai ar jaunattīstības valstīm, jo pati kā attīstības valsts 

var veicināt attīstību, izprotot to no šo valstu perspektīvas (piemēram, South-South 

sadarbība).201 Tieši šajā aspektā atklājas Hu redzējuma par starptautisko attiecību noteikumu 

dinamikas raksturīgākā atšķirība no pasaules starptautisko attiecību diskursa – ĶTR centrā liek 

nevis attīstītās pasaules valstis, bet jaunattīstības pasaules valstis. Kaut arī Ķīna pieskaita sevi 

attīstības valstīm, tā redz savu lomu pārāku uz citu jaunattīstības valstu fona – tā redz iespējas 

komunicēt ar šīm valstīm labāk, nekā Rietumi, jo saprot to vērtību skalu un vienlaikus ir ar 

Rietumu potenciālu. Starptautiskā sistēma, kas fokusējas uz visas, nevis fragmentāras, sistēmas 

attīstību, ir Ķīnas mērķis un mērķis, ko tā piedāvā pieņemt arī citām valstīm. Hu kognitīvā 
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modeļa priekšnosacījums ir uzskatāms – valstis, kas attīstās, ir miermīlīgas, savukārt 

miermīlīgas valstis ir tendētas uz attīstību. 

Pēc Hu Dzjiņtao formulējuma, Ķīnai ir zinātniska pieeja attīstībai, kas balstās izpratnē 

par šīs dienas realitāti, lai tiktu nodrošināta iekšpolitiskā attīstība un atvēršanās ārējai pasaulei. 

Tajā pašā laikā Ķīna veicinās vispusīgu plaša mēroga un daudzlīmeņu atvērtību ārējai pasaulei, 

lai attīstība būtu līdzsvarota. Galvenās problēmas, ar ko Ķīnai nākas saskarties: pretrunas starp 

mazattīstīto ekonomiku un tās tautu, kurai pastāvīgi kāpj materiālās un kultūras prasības; 

pretruna starp ekonomisko un sociālo attīstību no vienas puses un relatīvi lielo spiedienu no 

sabiedrības puses; pretruna starp dabas resursu ieguvi un vides saglabāšanu.202 Kā būtisks 

priekšnosacījums identificējams kognitīvais modelis, ka Ķīna var paļauties tikai uz sevi 

problēmu risināšanā. Sekojot šim pieņēmumam, valsts ir atbildīga ne tikai par savu tautu, bet 

arī par pārējās pasaules cilvēkiem. Šis ir princips, kuram sekojot tiek garantēts miermīlīgās 

attīstības ceļš. Ķīna apņemas nepārvirzīt savas problēmas un pretrunas citām valstīm, kā arī 

nerisinās tās uz citu valstu rēķina.203 Kopējās atbildības princips ir tas, ko Ķīna saredz kā 

nozīmīgu jaunas starptautiskās sistēmas uzbūvē, – visām valstīm jābūt gatavām uzņemties 

atbildību pašām risināt savas problēmas, kā arī palīdzēt citām valstīm, ar nosacījumu, ja tās to 

lūdz. Līdz ar to šī atbildība izpaužas divos veidos – atbildība par savu rīcību un atbildība par 

citiem, ja tiem šāda veida palīdzība ir nepieciešama. 

Kā instrumentus attīstības sasniegšanai, ķīniešu autoru skatījumā, Ķīna izmantos pašas 

spēkus, reformas un inovāciju. Lai to īstenotu, Ķīnai ir ne tikai izaicinājumi, bet arī 

priekšrocības: materiālā un tehnoloģiskā bāze attīstībai; augošs tirgus un strauji augošs privāto 

depozītu skaits; liels darbaspēks, kura kvalitāte pastāvīgi aug; pastāvīgi evolucionējoša 

sociālisma ekonomiskā sistēma un ar to saistītās politiskās garantijas; stabila sociālā un 

politiskā vide.204 

Hu redzējumā, Ķīnas politika, kas ir vērsta uz atvērtības veicināšanu apkārtējai pasaulei, 

tiek veidota no iepriekš minētajiem procesiem un faktoriem, kas ved Ķīnu uz sadarbības ceļa. 

Tiek uzsvērts, ka Ķīna ir izpildījusi savus solījumus, ko tā sniedza PTO, uzlabojot ārzemnieku 

uzņēmējdarbības vidi Ķīnā, kā arī likumisko ietvaru ārzemju uzņēmējdarbības veikšanai; šo 

autoru skatījumā, Ķīnas tirgus ir atvērts investīcijām un ārējai tirdzniecībai, uzsverot vietējo 

Ķīnas uzņēmumu virzīšanos uz ārzemju tirgiem.205 Raksturīgi, ka minētās Ķīnas vadlīnijas 
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iekšējai attīstībai, no kuras izriet Ķīnas miermīlība starptautiskajā sistēmā un šīs miermīlības 

eksportēšana, ir ekonomiski stratēģiskā līmenī strikti izplānotas līdz 2020. gadam, tā ejot pāri 

prezidentūru posmiem, bet, kā vēlāk būs redzams, ar saturiskām atšķirībām. Šādā skatījumā no 

kognitīvās diskursa analīzes perspektīvas skaidri nolasāma iekšējās saskanības pretruna – Ķīna 

piedāvā sistēmiskas izmaiņas starptautiskajā sistēmā, taču savu ekonomisko attīstību plāno, 

balstoties uz pastāvošās sistēmas nosacījumiem. 

Šajā gadījumā ekonomiskā dinamika kalpo kā mērķis jauno starptautisko noteikumu 

sasniegšanai, taču vienlaikus ir arī mērķis jaunajā noteikumu sistēmā. Ķīna nespēj attīstīties 

neatkarīgi no pārējās pasaules. Tomēr Hu uzsver, ka Ķīna apzinās savu vērtību, un norāda, ka 

pasaule bez Ķīnas arī nespēs attīstīties. Ķīna ne tikai ir globalizācijas dalībniece, bet tā ir gatava, 

ko vēlreiz norāda “Ķīnas sapņa” interpreti, pagriezt globalizāciju kopējās labklājības virzienā. 

Patlaban starptautiskās tirdzniecības galvenā vadlīnija ir sasniegumu dalīšana starp 

uzvarētājiem – dominējošām valstīm starptautiskajā sistēmā. Ķīnas skatījumā, šo tendenci 

vajadzētu mainīt, spēlējot pēc atvērtības stratēģijas noteikumiem kopējam labumam. Ķīna 

uzskata, ka globalizācija nav nekontrolējams process, bet gan vadāms – atkarīgs no valstu 

iniciatīvām.206 Attiecīgi Ķīna savā pieejā starptautiskajai tirdzniecībai lieto pašas aizstāvēto 

atvērtības stratēģiju – sadarbību ar visām valstīm uz vienlīdzīgiem principiem un abpusēju 

ieguvumu, aktīvi iestājoties par multilaterālu tirdzniecības sistēmu. 

Ar kognitīvās diskursa analīzes metodi apkopojot summāros teksta slēdzienus un 

priekšnosacījumus, miermīlīgās attīstības koncepts un tā ietvaros esošais harmoniskās 

sabiedrības uzstādījums, kā arī tos veidojošie faktori, shematiski attēloti, sniedz pārskatāmu 

priekšstatu par Hu un viņa interpretu izpratni (skat. 2.4. attēlu). 

                                                           
206 Li, Ruogu. 2008. Institutional Sutability and Economic Development: Development Ecoconomics Based on 

Practices in China. Beijing: China Economic Publishing House, 89. ISBN 978-7-5017-8836-1. 



86 

 

2.4. attēls. Miermīlīgās attīstības kognitīvie modeļi 

Avots: autora ilustrācija, balstoties uz miermīlīgās attīstības koncepta diskursa elementu analīzi 
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2.2.3. Hu perioda ārpolitikas konceptu un runas aktu dinamikas ietekme  

uz potenciāliem sadarbības formātiem 

 

No kognitīvās diskursa analīzes perspektīvas, potenciālo sadarbības formātu 

izvērtējums sasaistē ar ārpolitikas konceptiem veicams, fokusējoties uz priekšnosacījumiem jeb 

saturiskajām diskursa prasībām, kā arī runas aktu dinamiku. Hu perioda konceptos sadarbības 

aspekts atspoguļojas kā atsaucēs uz jau eksistējošiem sadarbības formātiem, tā arī elementiem, 

kas potenciālai sadarbībai starptautiskajā sistēmā būtu nepieciešami. 

No saturisko priekšnosacījumu perspektīvas, Hu periodā par universālo piemēru ĶTR 

spējai sadarboties min ĶTR iestāšanos PTO 2001. gadā, parādoties spilgtākajai līnijai 

priekšnosacījumos – gaidas no partneriem pieņemt Ķīnu starptautiskos formātos, neņemot vērā 

tās nepilnības.207 Šajā vēstījumu grupā tiek akcentēta Ķīnas stingrā nostāja jebkuros apstākļos 

veicināt starptautisko ekonomisko un politisko sadarbību. 

No līdzdalības starptautiskajās organizācijās skatpunkta, Ķīna par prioritāru uzskata arī 

līdzdalību reģionālajās tirdzniecības organizācijās. Kopš Hu Dzjiņtao 2004. gada Ķīnas 

miermīlīgā attīstības ceļa formulēšanas ĶTR uzsāka aktīvu Ķīnas un ASEAN brīvās 

tirdzniecības zonas ieviešanu, kā arī šo formātu pamatošanu un verbalizēšanu citos 

starptautiskos forumos.208 Hu interpreti norāda, ka Šanhajas sadarbības organizācija ir rezultāts 

Ķīnas labajai gribai pragmatiski sadarboties visās jomās ar citām organizācijas dalībvalstīm, 

kaut arī nemin reālistiskās Ķīnas intereses Šanhajas sadarbības organizācijas ietvaros. ĶTR Hu 

periodā sāk un padara par diskursa elementu arī sarunas par brīvās tirdzniecības zonām Ķīnas 

un Dienvidāfrikas attīstības kopienā, Ķīnas un Līča valstu sadarbības padomē, kā arī Ķīnas un 

Jaunzēlandes, Ķīnas un Čīles, Ķīnas un Austrālijas, Ķīnas un Pakistānas komunikācijā. ĶTR ir 

aktīvs dalībnieks Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības ietvaros, Ķīnas un Āfrikas 

sadarbības forumā, Sino-Arābu sadarbības forumā, Āzijas un Eiropas tikšanās un Greater 

Mekong subreģionālajā ekonomiskās sadarbības programmā.209 

Hu periodā Ķīnas skatījuma harmoniskās pasaules koncepts ieņem centrālo vietu 

miermīlīgās attīstības ietvaros, jo iezīmē jaunajos starptautisko attiecību noteikumos balstītās 

sistēmas raksturu. Harmoniskajai pasaulei jābūt demokrātiskai, harmoniskai, taisnīgai un 

tolerantai. Ir nolasāmi arī skaidri priekšnosacījumi harmoniskās pasaules koncepta realizācijai, 

lai īstenotos ĶTR līdzdalība jebkādā sadarbības platformā. 
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Pirmkārt, šādā vēstījumā ietverta nepieciešamība vispārējam atbalstam demokrātijai un 

vienlīdzībai, lai sasniegtu savstarpēju sadarbību un veiksmīgu koordināciju. Visām valstīm 

vajadzētu uz ANO Hartas bāzes un piecu mierīgas līdzāspastāvēšanas principu bāzes veicināt 

demokrātiju starptautiskajās attiecībās dialoga formā. Valstu lomu starptautiskajās attiecībās 

vajadzētu definēt valstu iedzīvotājiem, savukārt pašām valstīm starptautisko attiecību arēnā 

jābūt vienlīdzīgām. Starptautiskajai sabiedrībai vajadzētu nostāties pret unilaterālismu, 

aizstāvot multilaterālisma principus, liekot ANO un tās Drošības padomei spēlēt aktīvāku lomu 

starptautiskajās attiecībās. Starptautiskajām attiecībām jābūt formētām tā, lai jebkuriem spēles 

apstākļiem rastos win-win rezultāts. Šī harmoniskās sabiedrības būvēšana jāsāk no zemākā 

līmeņa, iedzīvinot demokrātijas mehānismu un vienlīdzības principus.210 

Otrkārt, lai realizētu kopējo drošību, nepieciešama harmonija un abpusēja uzticēšanās. 

Visām valstīm ir kopīgi jāapvienojas, lai atbildētu pasaules drošības draudiem. Nepieciešams 

likvidēt Aukstā kara mentalitāti un veicināt jauna drošības koncepta attīstību, kas ietvertu 

abpusēju uzticību, abpusēju izdevīgumu, vienlīdzību gan līdzdalībā, gan koordinācijā. 

Kopējiem spēkiem nepieciešams rast efektīvu kolektīvās drošības mehānismu, kas paredzēts 

preventīvai konfliktu novēršanai, kā arī netradicionālo drošības draudu (terorisma, finanšu 

krīžu, dabas katastrofu) novēršanai. Attiecībā uz terorismu nepieciešams ne tikai cīnīties ar 

sekām, bet likt lielāku uzsvaru uz cēloņu meklēšanu un novēršanu. Vienlīdz svarīga ir vispārēja 

bruņošanās kontrole racionālā un līdzsvarotā izpausmē, kā arī masu iznīcināšanas ieroču 

izplatības novēršana, kodolieroču samazināšanas programmu veicināšana.211 

Treškārt, lai sasniegtu kopēju attīstību, nepieciešams veicināt savstarpējo godīgumu un 

abpusēja izdevīguma iespējas. Ekonomiskās globalizācijas procesā nepieciešams ievērot 

godīguma principu, lai sasniegtu līdzsvarotu attīstību visu valstu ieguvumam, it īpaši attīstības 

valstu ieguvumam, tā vietā, lai turpinātu plesties plaisa starp dienvidiem un ziemeļiem. 

Attīstītajām valstīm būtu jāuzņemas lielāka atbildība par universālu, koordinētu un līdzsvarotu 

pasaules ekonomisko virzību, kamēr attīstības valstīm vajadzētu pilnībā izmantot savu iekšējo 

potenciālu pārticības sasniegšanai, nevis tikai gaidīt citu valstu palīdzību. Paralēli tirdzniecības 

barjeru samazināšanai un finanšu tirgus optimizēšanai būtu nepieciešamas pasaules līmeņa 

sarunas par energodrošības veicināšanu un enerģētikas tirgus stabilitāti. Attīstībai jāvirzās uz 

cilvēka un Dabas (miermīlīgās attīstības koncepta ietvaros jēdziens “daba” tiek lietots ar lielo 

burtu) harmonisku mijiedarbību ilglaicīgā perspektīvā.212 
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Visbiedzot, lai sasniegtu efektīvu dialogu starp civilizācijām, nepieciešama tolerances 

un atvērtības veicināšana. Civilizāciju dažādība ir pasaules sabiedrības pamatiezīme, kā arī 

svarīgs cilvēces virzītājspēks. Visām valstīm vajadzētu respektēt citu valstu tiesības neatkarīgi 

izvēlēties savu sociālo sistēmu un attīstības ceļus. Uz šīs dažādības pamata ir iespējams mācīties 

vienam no otra, kā arī ar produktīvas kritikas palīdzību atklāt sistēmas nepilnības un novērst 

tās. Dialogiem un savstarpējās pieredzes apmaiņām vajadzētu kļūt par neatņemamu sastāvdaļu 

civilizāciju mijiedarbībā, kas veicinātu kopējo pasaules attīstību un krāsainību.213 

Jans Dzjemiaņs (Yang Jiemian), Šanhajas Starptautisko attiecību institūta bijušais 

prezidents, redz Ķīnas potenciālo sadarbību komplicētāku – tā būtība atklājas Ķīnas nācijas 

vēsturiskajā izpratnē un koncepta mijiedarbībā ar citiem teorētiskajiem uzstādījumiem par 

starptautisko sistēmu. Pie sadarbības platformām atkal tiek minēts harmoniskās pasaules 

koncepts, kura ideju kontekstā ar sadarbību pirmo reizi pauda Hu Dzjiņtao Bandungas 

konferences 50. gadadienā, turpinot šīs idejas attīstību ANO 60. gadadienas samitā 2005. gada 

septembrī.214 

Sākotnēji harmoniskā pasaule tika minēta kā galamērķis, un, lai to sasniegtu, 

nepieciešams “atlikt malā atšķirības, aizstāvēt lielāku atvērtību un toleranci, cieņu pret 

civilizāciju, reliģiju un vērtību dažādību, godinot katras valsts tiesības neatkarīgi izvēlēties 

pašas sociālo sistēmu un attīstības veidu, veicināt draudzīgu līdzāspastāvēšanu, vienlīdzīgu 

dialogu un kopēju attīstību un visu civilizāciju pārticību kopējos mēģinājumos būvēt 

harmonisku pasauli”.215 Kā redzams Hu Dzjiņtao uzrunā, kopdares elements ir klātesošs šī 

kognitīvā modeļa kodolā. Jans Dzjemiaņs norāda, ka Ķīnas zināšanu darbinieku aprindās 

attīstījušies divi virzieni harmoniskas pasaules definēšanā, taču ar atšķirīgām niansēm: no 

vienas puses, harmoniskā pasaule tiek skatīta kā ilgtermiņa mērķis, ko raksturo ķīniešu 

filozofijas un kultūras mantojums šī mērķa sasniegšanas ceļā, – šis koncepta veids ir vairāk 

stratēģisks un detalizēts.  

Otrais skatījums harmoniskās pasaules koncepta ietvaros saredz gan ilgtermiņa mērķi, 

gan vidustermiņa uzdevumus. Akadēmiķu aprindās vēl tiek strādāts pie koncepta precizēšanas 

un izpratnes universalizēšanas. Jana Dzjemiaņa skatījumā, vairāk aizstāvams ir otrais koncepta 

veids (ilgtermiņa mērķi, vidustermiņa darbība) šādu iemeslu dēļ. Pirmkārt, harmoniskās 

pasaules konceptam ir potenciāls tikt attīstītam atsevišķā teorijā. Vienlaikus to nepieciešams 
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pastāvīgi apliecināt ar praktiskajiem piemēriem, atjaunot attiecīgi situācijai. Otrkārt, 

harmoniskās pasaules koncepts ir adresēts starptautiskajai sabiedrībai, tādēļ to nepieciešams 

padziļināti izstrādāt universālā valodā, atbilstoši verificējamiem kritērijiem un pārbaudāmām 

definīcijām. Treškārt, lai harmoniskas pasaules konstrukciju izvirzītu līdz globālas aktualitātes 

līmenim, koncepta ietvaros nepieciešams samazināt ķīniešu specifiskuma nozīmi un 

universalizēt konceptu. 

Visbeidzot, harmoniskās pasaules koncepta kā vienlaikus īstermiņa uzdevumu un 

ilgtermiņa mērķu kopuma pieņemšana ļauj šo konceptu pārbaudīt praksē un padarīt 

starptautiskajai sabiedrībai vēl atpazīstamāku.216 Tieši teorijas un prakses sasaiste ir tā, ko 

akcentē Hu Dzjiņtao interpreti, runājot par harmoniskās pasaules konceptu. No tā izriet, ka 

teorētiskajiem uzstādījumiem par starptautisko sistēmu jāseko praktiskam apstiprinājumam, 

tikai tad šiem konceptiem ir nozīme un tos var uzskatīt par nopietniem. Tomēr Hu periodā šādi 

praktiski apstiprinājumi neseko. Šeit arī novērojama Hu modeļa lielākā konsekvences trūkuma 

daļa – iekšējā nespēja reflektēt uz realitāti formējošiem notikumiem. Arī pats fakts, ka ĶTR 

interpretu vidū ir dažādas interpretācijas par Hu ārpolitikas skaidrojumiem, norāda uz viņa 

perioda specifiku,217 šim kognitīvajam modelim esot faktiski pastāvīgā formatēšanās procesā 

un jēgas meklējumos, nepabeigtībā. 

Lai sasniegtu harmoniskās pasaules konceptu kā stratēģisku mērķi, Hu Ķīna ir gatava 

īstenot četras pieejas, kurām visām ir diplomātiskās komunikācijas segums. 

Pirmkārt, Ķīna ir gatava sadarboties tikai uz multilaterālisma pamata un izmantot 

kolektīvās drošības mehānismus konflikta novēršanai. Otrkārt, uz tirdzniecības sistēmu 

nepieciešams attiecināt arī multilaterālu pieeju. Treškārt, harmoniskās pasaules būvniecībā 

jāsaglabā iekļaujošs raksturs kā pretmets ekskluzivitātei kā pretenzijām uz harmoniskās 

pasaules idejas nesēja un lietotāja statusu (īsi sakot, jebkura pasaules valsts ir aicināta 

iesaistīties harmoniskas pasaules būvniecībā, neskatoties uz tās ekonomiskās attīstības pakāpi). 

Ceturtkārt, Ķīna aktīvi aizstāvēs ANO reformas, kas vērstas uz organizācijas autoritātes 

palielināšanu starptautiskajā sistēmā.218 Tādējādi Hu pozicionē ne tikai Ķīnas mērķus kā 

miermīlīgus un visas starptautiskās sistēmas interesēs, bet arī instrumentāriju, kas lietots šo 

mērķu sasniegšanai un ir miermīlīga rakstura219; tāds, ko var izmantot jebkura pasaules valsts 
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savu miermīlīgo mērķu sasniegšanai, un paralēli Ķīnas stratēģisko mērķu sasniegšanai tas nes 

labumu arī visas pasaules starptautiskās sistēmas uzlabošanai miera un harmonijas virzienā. 

Runājot par starptautisko sistēmu un tās izpratni kopumā, dominē atsevišķi koncepti, 

kas tiek sarindoti hierarhiski. Vispārīgais ir civilizācijas koncepts, kam seko kultūras koncepts, 

kas ietver nacionālo valstu kultūras un transnacionālās jeb starptautiskās sabiedrības kultūras; 

tam ir pakārtotas nacionālo valstu un starptautiskās sabiedrības vērtības un to sistēmas; 

visbeidzot kopējās vērtības ir atslēga starptautiskās sabiedrības pastāvēšanai, jo tā nosaka 

jebkuru komunikācijas un mijiedarbības veidu. Un kā pēdējais nozīmīgais koncepts ir 

starptautiskās jeb sistēmiskās normas, kas nosaka gan valstu, gan visas valstu sistēmas 

raksturu.220 

Hu interpreta Ši Jinhuna (Shi Yinghong) skatījumā, starptautiskās normas ir pamats 

starptautiskajai sistēmai, taču tajā pastāvošo atsevišķo civilizāciju raksturo tās tehnoloģiskā 

izpausme, ekonomiskās ražošanas veids un vērtību kritēriji. Ši Jinhuns ir profesors, kurš 

specializējas ASV diplomātiskajās attiecībās ar ĶTR, viņš ir Pekinas Tautas universitātes 

Starptautisko attiecību centra vadītājs. Ši Jinhuna skatījumā, starptautiskās sistēmas robežas 

nosaka ģeogrāfiskais un kultūras aspekts. Starptautiskās sistēmas politisko raksturojumu sniedz 

politiskās varas leģitimitāte starptautisko spēlētāju acīs, ārpolitikas izpausmes forma, masu 

dalība ārpolitikas lēmumu pieņemšanā un īstenošanā.221 

Tiek norādīts, ka ar Ķīnas pilntiesīgu ienākšanu pasaules ekonomikā vajadzētu mainīties 

arī starptautisko attiecību normām. Postkoloniālisma posmā starptautiskās attiecības tika 

virzītas uz civilizāciju savstarpējo vienādošanu, uzspiežot ne-Rietumu valstīm normas, kas tām 

bija diskriminējošas un izraisīja rasisma un diskriminācijas izpausmes puskoloniālisma 

ietvaros. Puskoloniālisma taisnīgums, kas tiek izvirzīts kā atsevišķs faktors, izraisīja 

nevienlīdzību starp valstīm gan ekonomiskā, gan morālajā ziņā. Tādēļ starptautiskās attiecības 

netiek uztvertas kā taisnīgas, ko pierādīja Rietumu paveiktais puskoloniālisma posmā; tagad 

Ķīnas uzdevums, ienākot starptautiskajās attiecībās kā līdzvērtīgam spēlētājam, ir nodrošināt, 

lai šāda situācija neatkārtotos nekādos apstākļos ne ar vienu valsti.222 

Hu periodā tiek sludināta Ķīnas apņemšanās savos jaunajos starptautisko attiecību 

noteikumos nepieļaut tās netaisnības, ko Rietumi pieļāva, veicinot puskoloniālās sistēmas 

radīšanu un kavējot tās likvidēšanu. Tādējādi taisnīguma princips, pēc Ši Jinhuna atziņas, ir 

viens no svarīgākajiem jauno starptautisko attiecību modeļa formēšanā (un tā svarīgums balstās 
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uz puskoloniālisma pieredzes pamata). Attiecīgi paralēli valstu vienlīdzībai un nāciju 

vienlīdzībai jaunā t. s. ne-Rietumu nacionālisma ietvaros izvirzīti vēl trīs taisnīguma veidi – 

nacionālās sadales taisnīgums (national distributive justice), individuālais taisnīgums un 

pasaules taisnīgums. Nacionālās sadales taisnīgums starptautiskajās attiecībās nozīmē to, ka 

nabadzīgām valstīm nepieciešams saņemt priekšrocības tirgus nosacījumos, resursu 

izmantošanas nosacījumos, investīciju sadalē, tehnoloģiju pārnesē un kredītu politikā.223 

Principā tiek aizstāvēta doma par nabadzīgo valstu attīstīšanu, uzlabojot tām spēju pašattīstīt 

savu tautsaimniecību, nevis finansēt to atpalikušās tautsaimniecības. Taisnīgums izpaužas kā 

vienlīdzīgas attīstības iespējas visiem, nevis nabadzīgāko valstu paverdzināšana uz aizdevumu 

rēķina (tiek aizstāvēts princips: nevis dosim naudas līdzekļus, bet iemācīsim un sniegsim 

iespēju pašiem nopelnīt). 

Individuālais taisnīgums ietver vienlīdzīgas tiesības un pienākumus visiem cilvēkiem; 

iemesls, kādēļ tiek akcentēts šis taisnīgums, ir tā nepietiekamais lietojums starptautiskajā 

sistēmā. Indivīdu tiesībām ir jābūt augstākām par valstu tiesībām – tā ir virzība, ko aizstāv Ķīna 

un kādēļ vēlreiz akcentē ANO ietekmes nozīmību starptautiskajā sistēmā. No individuālā 

taisnīguma un nacionālās sadales taisnīguma mijiedarbības izriet pasaules taisnīgums, kas 

atbilst dažādu cilvēku grupu vienlīdzībai un abpusējai cieņai. Vēl nāk klāt dabas aspekts – 

pasaules taisnīgums kā līdzsvars starp cilvēkiem un dabu. Ķīnas skatījumā, jebkurš strīdīgs 

starptautisko attiecību jautājums būtu jāizvērtē, paturot prātā pasaules taisnīguma aspektu.224 

Runājot par Hu Dzjiņtao interpretu skatījumiem uz sadarbību, Hu periodā notiek 

absolūta identifikācija ar tiem sadarbības aspektiem, kas ir pret Ķīnu. Uz šo pretējo viedokļu 

un kritikas salīdzinājumu pamata, ko pasaule domā par Ķīnu un kā tas ietekmē, ko Ķīna domā 

par pasauli, arī tiek formēta nozīmīga daļa tā, ko Ķīna uzskata par nosacījumiem jaunām 

sadarbības platformām. 

Liu Juntao (Liu Yongtao), populārs ASV un Ķīnas attiecību speciālists, kura spriedumi 

Hu periodā ir ASV un Ķīnas attiecību analīzes virsotnē Ķīnā, uzsver, ka pasaules politikā pēdējā 

laikā ir dominējošais neokonservatīvistu diskurss, kas līdzvērtīgi Ķīnas iekšējiem faktoriem 

nosaka tās izpratni par starptautisko attiecību noteikumiem. Kaut arī ASV valda vairāki 

neokonservatīvistu diskursi, neviens no tiem, uzsver Liu Juntao, nav uzskatāms par pašas Ķīnas 

skatījumu. Liu Juntao skatījumā, neokonservatīvisms, it īpaši pēc 11. septembra terora aktiem, 

ir kļuvis par ASV vadošo ideoloģiju, vadot ASV cauri pēc Aukstā kara izaicinājumiem. Kaut 
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arī ASV ārpolitika ir daudzveidīgu ideju kopa, pateicoties neokonservatīvisma strāvojumam, 

tās ārpolitika neatbilst tai realitātei, ko redz Ķīna.225 

Vienlaikus jāpiemin, ka Hu periodā notiek mēģinājumi ĶTR konceptus virzīt uz 

Rietumiem arī praktiskā politikā – šajā gadījumā tas notiek uz ĶTR iniciatīvas pamata, Hu 

konceptu terminoloģiju ieviešot praktiskajā politikā komunikācijā ar Rietumiem, taču, pēc pašu 

ĶTR interpretu secinājumiem, bez īpašām sekmēm. Tā, piemēram, var minēt 2009. gada 

sākumā notikušo ĶTR premjerministra Veņa Dzjabao (Wen Jiabao) vizīti Eiropā, lai tiktos ar 

Šveices, Vācijas, Spānijas, Lielbritānijas un Eiropas Savienības politiskajiem līderiem un 

pārrunātu finanšu krīzes perspektīvas, kas arī ietvertu līdzdalību Pasaules Ekonomikas forumā 

Davosā. Svarīgākais ir tas, ka šī vizīte tika dēvēta par paļāvības / uzticēšanās tūri (tour of 

confidence), bet neoficiāli saukta arī par miera tūri.226 Šajā vizītē Veņa Dzjabao runās 

atspoguļojās Ķīnas jauno starptautisko noteikumu koncepti, taču attiecīgi tikšanās tematikai 

orientēti uz ekonomikas terminoloģiju.227 Tikšanās laikā ĶTR premjerministrs norādīja, ka 

30 gadu reformu un atvērtības politikā Ķīna ir uzkrājusi ekonomisko potenciālu, kas varētu 

palīdzēt stabilizēt starptautiskās sistēmas finanšu stāvokli, taču tas var notikt tikai uz 

savstarpējas sadarbības intensificēšanas pamata. 

Praktiski šai sadarbībai vajadzētu notikt, pirmkārt, valstīm novēršot tirgus 

protekcionismu, otrkārt, palielinot sadarbību industriju līmenī.228 Paralēli valstu valdībām 

vajadzētu uzņemties atbildību par jaunas ekonomiskās sistēmas veidošanu, kas ietvertu (un kas 

sakrīt ar Ķīnas jaunajiem starptautisko attiecību noteikumiem) globālu ekonomisko 

kooperāciju, spēcīgas globālās kooperācijas finansiālās sistēmas uzraudzībai un regulācijai. 

Protams, tika akcentēta arī attīstības valstu loma ekonomiskās sistēmas stabilitātē un kopēja 

cīņa ar globālajiem izaicinājumiem.229 Kognitīvā modeļa kontekstā novērojams iekšējās 

saskanības trūkums – miera un harmonijas verbalizācija tiek pavadīta ar pragmatiskiem 

ekonomiskiem lēmumiem, faktiski apkalpojot divas dažādas diskursīvās pasaules. 
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Izvertējot Hu Dzjiņtao “Ķīnas sapņa” diskursu no vēstījumu satura viedokļa, pirmais 

jautājums ir, vai cēlonības līmenī “Ķīnas sapņa” interpreti piedāvā ko jaunu starptautiskās 

sabiedrības diskursam un sadarbības platformu potenciālam vai tikai rotē ap jau eksistējošām 

idejām, ietērpjot tās savos vārdos. 

Tātad saturisko fonu Hu Dzjiņtao “Ķīnas sapņa” priekšvēstnešu konceptiem rada trīs 

izpratnes: 

1) negatīvās asociācijas bāze par Rietumu ietekmi pagātnē, veidojot negodīgu 

savstarpējo attiecību sistēmu; 

2) negatīvās asociācijas par šodienas neokonservatīvistu sistēmu; 

3) normatīvi ideoloģiskā bāze, kādai vajadzētu būt jaunajai starptautiskajai sistēmai. 

Visas trīs izpratnes tiek realizētas caur Ķīnas nacionālo vērtību prizmu un nav strikti 

nodalāmas. Vēsturiskais puskoloniālisma posms caurvij gan izpratni par mūsdienu eksistējošo 

sistēmu, gan normatīvo bāzi, kādai vajadzētu būt starptautiskajai sistēmai. Negatīvais 

formulējums “mēs esam tie, kas nav viņi” rada priekšnosacījumu, kādēļ vispār nepieciešama 

jauna noteikumu sistēma, savukārt normatīvā bāze lielā mērā bāzējas uz iepriekš minētajām 

izpratnēm – kaut arī veidota jaunu nosacījumu formā, tomēr tā neatkāpjas no periodiska 

salīdzinājuma ar iepriekšējās izpratnēs dominējošiem negatīvajiem faktoriem. 

Kopumā var secināt, ka Hu ārpolitikas koncepti tiek veidoti uz divu aspektu pamata. No 

vienas puses, tie tiek formulēti kā noliegums – Ķīnas starptautisko attiecību vīzija nav Padomju 

Savienības vīzija par sociālisma pasauli vispārējas revolūcijas rezultātā; tā nav Vācijas vai 

Japānas vīzija pēc Pirmā pasaules kara ar ambīcijām uz dominēšanu starptautiskajā sistēmā uz 

militārās kapacitātes kāpināšanas rēķina; tā nav arī ASV vīzija, kurā dominē patērētāju 

sabiedrības ideoloģija. Noliegums atklājas ĶTR spoguļattēla veidošanā, atbildot ASV 

neokonservatīvistu diskursam par Ķīnu. Tas atklājas arī Ķīnas puskoloniālā posma vēstures 

izjūtā, kas ir objektīvā realitāte jebkurā formulējumā par Ķīnas attiecībām ar Rietumiem, – 

jaunā sistēma nedrīkst būt tāda, kurā būtu iespējamas jebkādas koloniālisma formas. Savukārt 

normatīvā jābūtības puse atklājas Ķīnas autoru jaunās pasaules konstrukcijās, kas atklājas 

miermīlīgās attīstības koncepta un “Ķīnas sapņa” aizmetņu diskursa ietvaros. Protams, nav 

iespējams šīs konstrukcijas tieši nodalīt no nolieguma formām, tas drīzāk atklāj jaunpiedāvātās 

sistēmas raksturu savstarpējā mijiedarbībā. Ķīnas nacionālās vērtības šeit nāk klāt kā prizma, 

caur kuru tiek skatīta Ķīnas vieta starptautiskajā sistēmā, tāpat kā puskoloniālisma periods ir 

prizma, kas veido noteikumu formulējumu uz nolieguma rēķina. 
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Balstoties uz iepriekš teikto, Hu Dzjiņtao “Ķīnas sapni” raksturo šādas īpašības, ko tas 

akcentē arī vēlamā starptautisko attiecību arhitektūrā: 

1. Runājot Rietumu teoriju analoģijās, kopumā jaunajai starptautisko attiecību 

sistēmai būtu jābūt globālās pārvaldes (global governance) formā, kur dominē 

multipolārs spēku samērs un attiecības tiek veidotas uz multilaterālisma bāzes. 

2. Šajā sistēmā dominē un primārā loma ir paredzēta starptautiskajām institūcijām. To 

autoritāte šādā sistēmā ir neapstrīdama, un nevienai valstij nav tiesību ietekmēt 

starptautisko vidi bez šīs institūcijas atļaujas, kas ir iegūta uz institūcijas dalībnieku 

koplēmuma pamata. Kā šādu institūciju, kas varētu pāriet no pastāvošās sistēmas 

uz jauno, “Ķīnas sapņa” interpreti min ANO, kam arī šajā sistēmā vajadzētu būt 

neapstrīdamai autoritātei, taču valstu patvaļas dēļ šī situācija nepastāv. 

3. Jaunajā starptautisko attiecību diskursā nedominē reālisma termini – tie tiek 

aizvietoti ar miermīlīgās attīstības, harmoniskās sabiedrības un revitalizācijas 

terminoloģiju, novedot pie ekonomiskās sadarbības miermīlīgā vidē dominances 

pār savstarpējo agresīvo konkurenci. Jaunās sistēmas ietvaros konkurencei, 

protams, ir jābūt, taču tā ir kopējo attīstību veicinoša, nevis kavējoša, valstu 

miermīlīgās dabas dēļ. 

4. Jauno starptautisko sistēmu raksturo trīs taisnīgumu princips un atbildības izpratne 

visu valstu starpā, kas nozīmē tikai vienu – sistēmas taisnīgumam jābūt vērstam uz 

attīstības valstīm (sadales taisnīgums), attīstītajām valstīm uzņemoties atbildību par 

sistēmas attīstību kopumā un par katru valsti atsevišķi, protams, ja vien šī valsts 

vēlas un ir gatava šo palīdzību pieņemt. Sadales taisnīgums starptautiskajās 

attiecībās nozīmē to, ka nabadzīgām valstīm nepieciešams saņemt priekšrocības 

tirgus nosacījumos, resursu izmantošanas nosacījumos, investīciju sadalē, 

tehnoloģiju pārnesē un kredītu politikā, tomēr tām jāuzlabo spēja pašattīstīt savu 

tautsaimniecību, nevis kļūt atkarīgām no palīdzības. Kā otrais minams individuālais 

taisnīgums, kas indivīdu tiesības vērš augstāk par valstu tiesībām; trešais ir pasaules 

taisnīgums, kas ietver dažādu cilvēku grupu vienlīdzību un abpusējo cieņu (principā 

to varētu saukt arī par civilizāciju komunikācijas taisnīgumu). Ņemot vērā iepriekš 

minēto, katrai valstij jauno starptautisko attiecību noteikumu ietvaros ir tiesības 

saglabāt savu autonomiju politiskajā izvēlē un iekšpolitiskajā darbībā, ja vien tā 

nepārkāpj iepriekš minētās augstākās institūcijas noteiktos principus un lēmumus. 

“Ķīnas sapņa” interpretu skatījumā, atsauce uz universālām demokrātiskām  
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vērtībām, ar kurām tiek pamatota militāra aktivitāte citā valstī, nesagaidot 

starptautiskās institūcijas atzinumu, ir uzskatāma par netaisnīgu un jaunajā sistēmā 

šāda situācija nevar parādīties. 

5. Lēmumu pieņemšanas procesu starptautiskajā sistēmā, kā arī vienas valsts 

novērtējumu par otru vajadzētu raksturot spējai izvēlēties vidusceļu (šis 

uzstādījums ir pretējs ASV neokonservatīvistu uzstādījumam, ka visas attiecības ir 

cīņa starp labo un ļauno un vidusceļš nepastāv). Ķīna savu specifisko attīstību, kurā 

apvienota tirgus ekonomika un sociālisms, mijiedarbība ar citām valstīm un 

vienlaicīga paļaušanās uz savu kapitālu, savu nacionālo vērtību izcelšana un 

attīstība līdz Rietumu civilizāciju līmenim revitalizācijas koncepta ietvaros utt., 

pierāda, apvienojot savstarpēji pretrunīgus procesus, faktorus un jēdzienus, ja vien 

tas ir vērsts attīstības virzienā. Jaunā starptautiskā sistēma nekrīt tirgus 

fundamentālismā, kā arī nebalstās uz valsts oportūnismu – tā ir abu elementu 

apvienošana jebkurā līmenī. 

6. Pēc jaunajiem noteikumiem, starptautiskās sistēmas galvenais virzītājspēks ir 

ekonomiski institucionālā sadarbība, nevis bezietvara konkurence globālajā tirgū. 

Institucionālo ietvaru galvenais uzdevums ir saglabāt vienlīdzību ne tikai procesā, 

bet arī rezultātā (tā nav iespēju vienlīdzība, bet gan virzība uz objektīvu 

vienlīdzību). 

7. Šīs jaunās starptautiskās sistēmas leģitimitāte izriet no vispārpieņemtām 

institucionālām normām. Tas nozīmē, ka valstu loma tiek samazināta, taču 

vienlaikus tā arī tiek nostiprināta, jo ir ietverta šajās starptautiskajās 

institucionālajās normās. 

Ķīnas miermīlīgā attīstība, ko tā gatava pārnest arī uz visu starptautisko sistēmu uz sava 

piemēra pamata, balstās Ķīnas nacionālajos apstākļos, vēsturiskajās un kultūras tradīcijās un 

izpratnē par mūsdienu attīstības tendencēm. Tie ir aspekti, ko jaunajā sistēmā vajadzētu ņemt 

vērā katrai valstij, jo tas kopumā veicina tolerantu un savstarpēji cienošu harmonisku 

starptautisko sabiedrību. Abpusējo godīgumu un uzticēšanos starptautiskajā sistēmā papildina 

arī abpusēja izdevīguma faktors, kas ir veicinošs jebkuros apstākļos, arī jaunajā sistēmā – šī ir 

konceptu sērija, kas ietilpst Hu ārpolitikas konceptos, taču uzskatāma tikai par pamatu “Ķīnas 

sapnim”, ko tālāk ar saturu piepilda tagadējais ĶTR prezidents Sji Dzjiņpins. Būtībā Hu 

formulē aspektus, kā Ķīnai vajadzētu veidot sadarbības īpašās platformās, nosaka fona vērtības, 

taču, vai un kā instrumentārijs to izdarīs vienotā kognitīvā modelī, Sji ārpolitiskajā diskursā, ir 

nākamajā nodaļā pētīts jautājums. 
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2.3. Sji Dzjiņpina “Ķīnas sapņa” koncepta interpretācija  

un diskursa konteksts 
 

Tagadējā ĶTR prezidenta Sji Dzjiņpina “Ķīnas sapņa” interpretācija vispirms 

aplūkojama politiskās līderības maiņas kontekstā 2012./2013. gadā. Līderības maiņas konteksts 

sniedz pirmos impulsus diskursu maiņām, it īpaši sistēmās, kur politiskajai līderībai ir būtiska 

nozīme.230 ĶTR 18. Komunistiskās partijas kongress, kura galvenais motīvs saistījās ar 

politiskās virsvadības maiņu, kā nozīmīgāko minot ĶTR prezidentu maiņu, Hu Dzjiņtao vietā 

nākot Sji Dzjiņpinam, iezīmē tieši šo pirmo līderības elementu transformāciju prezidenta rīcību 

izpausmēs. Ņemot vērā ĶTR specifiku, vadības maiņas brīdī loģiskas bija debates par jaunā 

prezidenta ietekmi uz ĶTR attīstību kopumā, būtībā atverot jautājumu par vienas personas 

ietekmes spēju ĶTR politiskajā sistēmā. Sji prezidentūras pirmajās dienās viedokļi dalījās divās 

nometnēs – populārs bija apgalvojums, ka ĶTR politiskā sistēma ir pietiekami smagnēja un 

viena persona, kaut arī prezidents, nevar jūtami mainīt valsts kursu,231 savukārt pretinieku 

nometnē ierindojās tie, kas Sji Dzjiņpina personības atvērtībā un prorietumnieciskumā saskatīja 

šo vērtību “pārplūšanas” iespēju arī uz ĶTR politiku.232 Līdz ar to Sji pie varas nākšanas fakts 

ir būtisks, analizējot, kā tas iekļaujas ĶTR politiskajā paradigmā un kā ĶTR ārpolitisko 

noteikumu kontekstā iekļaujas jauna līdera iniciatīvas un manevra iespējas. No vienas puses, 

varētu akcentēt, ka paša Sji Dzjiņpina prorietumnieciskums ir aspekts, kas jau ir rezultāts 

miermīlīgās attīstības un harmoniskās pasaules paradigmas pārplūšanai iekšpolitikā, taču 

vienlaikus jāatzīmē problēmaspekts, kas minēto drīzāk ierindo orientālisko stereotipu fonā, jo 

Sji jau pirmajās prezidentūras dienās pieteica citus vadmotīvus ĶTR un starptautiskās sistēmas 

attīstībai, kas būtībā ir iepriekšējo kognitīvo konceptu transformācija.233 Tomēr 

prorietumnieciska vai pretrietumnieciska ass saglabājas kā analizējams elements, jo pašā ĶTR 

interpretu perspektīvā bijusi pieteikta. 

Attiecībā uz Sji Dzjiņpina praktisko darbību starptautiskajā politikā pie varas nākšanas 

sākumposmā nepieciešams pieskarties viņa prezidentūras ģeopolitiskajam kontekstam, kā arī 

viņa “pašpieteikumam” pirmajos ārpolitikas un globālās pārvaldības jautājumos. 
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Sji pirmās vizītes uz ārvalstīm minamas kā simbolisks apstiprinājums viņa konkrētā 

brīža publiski pozicionētajām diplomātiskajām interesēm, ņemot vērā, ka šīs tikšanās kalpo arī 

kā sarunu forumi.234 Tās ietvēra Krieviju (pirmā vizīte), Āfrikas valstis un ASV, kā arī tikšanās 

ar Japānas un Ziemeļkorejas amatpersonām. Šajās vizītēs uzreiz atspoguļojās vairākas tēmas. 

Pirmkārt, uzsvars tika likts uz nepieciešamību uzturēt stabilu starptautisko vidi, jo īpaši 

attiecībās ar Amerikas Savienotajām Valstīm. Sji Dzjiņpins brauciena laikā uz ASV 2012. gada 

februārī ierosināja ideju par “jauna veida attiecībām starp lielākajām valstīm 21. gadsimtā, kur 

pamatideja ir sadarbošanās konflikta novēršanas kontekstā”.235 Uzstājīgākā tonalitātē Sji 

norādīja, ka nesadarbošanās gadījumā konflikts starp ASV un Ķīnu ir neizbēgams un tās būtu 

katastrofālas sekas abām pusēm, turklāt pat mērena nesadarbošanās ikdienas politikā ir ārkārtīgi 

dārga gan ASV, gan ĶTR. Tādējādi Sji iestājas par “savstarpēju sapratni un stratēģisku 

uzticību”, “respektējot viens otra kodola intereses”, “abpusēji izdevīgā sadarbībā” un “veicinot 

sadarbību un koordināciju starptautiskajos un globālos jautājumos”.236 

Būtiski ir izprast unikālos Sji Dzjiņpina deklarētos ārpolitikas virzienus. Raugoties uz 

ārpolitikas pamatprincipiem, ir skaidrs, ka jaunā ĶTR prezidenta administrācija jau sākotnēji 

piesaka aktīvāku ārpolitikas stratēģiju (kādā formātā – būtiska ir šajā darbā veiktā analīze), 

kuras galvenais mērķis ir panākt pasauli modernizācijas tempos un radīt labvēlīgu un 

miermīlīgu vidi.237 Ārpolitiskajām preferencēm vienlaikus jāveicina arī iekšzemes ekonomika. 

Minētie virsuzstādījumi sasniedzami ar šādiem ārpolitikas prioritāšu apakšvirzieniem: 

1. Ķīnas prioritāte ir uzturēt mierīgas attiecības ar citām valstīm – gan kaimiņos, gan 

pasaulē, kas tieši sasaucas ar sauszemes un jūras teritoriālajiem disputiem.  

2. Ir svarīgi neitralizēt ASV lēmumu fokusēt savu politiku uz Āzijas reģionu. 

3. Starptautiskās tirdzniecības un ražošanas kontekstā mainīt dabas resursu patēriņu, 

vienlaikus stimulējot iekšzemes attīstību. 

4. Lai nodrošinātu labklājību Ķīnā, ir jāpaver jauni ceļi ārējā tirdzniecībā un 

ārpolitiskajās attiecībās.238 
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Prezidentūras sākumposmā specifiska ir ekonomiskās diplomātijas un politiskās vīzijas 

sapludināšana Sji Dzjiņpina izpildījumā, kam simbolisks piemērs ir viņa otrā vizīte – 

vienpadsmit dienas pēc Sji Dzjiņpina stāšanās amatā otrā valsts, kuru Sji apmeklēja, bija 

Tanzānija. Šīs tikšanās laikā tika parakstīti 16 tirdzniecības līgumi, kā arī notika abu valstu 

vadītāju pārrunas par sadarbības nākotni, kur Sji Dzjiņpins uzsvēra, ka ĶTR un Āfrikas 

attiecības ir nozīmīgas, pozitīvas un ar tālejošiem plāniem nākotnē. Ķīnas prezidents izteicās 

par Āfriku kā “cerības un apsolījuma kontinentu”, šajā saistībā norādot Ķīnas vēlmi padarīt 

Āfriku kā kontinentu par neatkarīgu starptautisko attiecību aktoru ar stabilu ekonomiku. Turklāt 

prezidents norādījis, ka Ķīna ir ieinteresēta ne tikai eksportēt uz Āfriku izejmateriālus, bet 

kopumā veidot sadarbību starp “līdzīgiem aktoriem” (equals), ļaujot Āfrikas valstīm 

attīstīties.239 

Ne mazsvarīgi, tieši mediju un publiskās diplomātijas telpā 2010.–2012. gadā bija 

populāra tēze par sāncensību starp ĶTR un citām ne-Rietumu valstīm – Āfriku, Indiju un 

Brazīliju. “Āfrikas satraukums” kā intensīvākais balstījās vairāku faktoru kombinācijā – varas 

maiņa Ķīnā kā neskaidrība par ĶTR plāniem attiecībā uz Āfriku, kas Āfrikas valstu 

ekonomiskās atkarības kontekstā tika iekšēji politizēts jautājums240; arī Rietumu sabiedrības, it 

īpaši ASV, augošās bažas par ĶTR ietekmi Āfrikā. Savā vizītē Sji Dzjiņpins noraidīja Āfrikas 

bažas par ekonomisko ekspluatāciju, apgalvojot, ka Ķīna apmācīs Āfrikas valstu jaunos 

ekspertus, turklāt sniegs aizdevumus kopumā 20 miljardu dolāru apmērā. Tāpat prezidents 

norādīja, ka nav pamata raizēm, jo Ķīna ir ieinteresēta nodrošināt Āfrikas valstu patstāvīgu 

ekonomisko funkcionēšanu.241 Zināmā mērā šis modelis – argumentācijas pavadīšana ar 

investīciju solījumu – kalpos kā modus operandi arī tālākā politikā. Līdz ar to “Ķīnas sapnis” 

Sji Dzjiņpina periodā kļūst saistošs arī citām valstīm, turklāt valodā, ko tās saprot, – 

ekonomikas solījumu valodā. 

Globālo saspīlējumu kontekstā Sji Dzjiņpins no Hu Dzjiņtao pārņēma Ziemeļkorejas 

komunikē, kā vienu no pirmajām izsakot neapmierinātību ar Ziemeļkorejas rīcību pēc tam, kad 

tā ignorējusi Ķīnas lūgumu neveikt kodolizmēģinājumu. Sji Dzjiņpins uzsvēra, ka Ķīna ir 

neapmierināta ar Ziemeļkorejas rīcību, kur tā, cenšoties panākt savas vajadzības, ir novedusi 

pasauli nosacītā haosā. Prezidents atzīmējis, ka, tiecoties pēc savām interesēm, valstij ir 

jārēķinās ar pārējo aktoru leģitīmajām interesēm. Sji Dzjiņpins uzsvēris, ka globālajā arēnā 

aktoriem ir jārīkojas kopīgas attīstības vārdā, nevis kā “gladiatoru arēna, kur visi cīnās viens 
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pret otru”.242 Ziemeļkorejas vēstnieka Ķīnā un Sji Dzjiņpina tikšanās brīdī ĶTR prezidents esot 

strikti norādījis, lai Ziemeļkoreja sēstos pie pārrunu galda starp lielajiem aktoriem, tajā skaitā 

Ķīnu un ASV, par to, lai tā pārtrauktu jebkādu kodolieroču izmēģināšanu vai izgatavošanu, kā 

arī jau esošo ieroču atbruņošanos. Ziemeļkorejas vēlme uzsākt “vismaz kaut kādas pārrunas” 

nav pietiekami centieni ĶTR skatījumā, uzsverot, ka pārrunām ir jābūt starptautiskajā līmenī 

un sešpusējām.243 Sji nostāja tika atspoguļota citos pasaules medijos, un to analīzē skaidri 

parādās, ka Sji izmantoja Ziemeļkorejas situāciju, lai pieteiktu savas prezidentūras spēju tikt 

galā ar globāliem izaicinājumiem. 244 Starptautiski šo ziņu Rietumu mediji pārņēma, piedēvējot 

Sji Dzjiņpinam kā jaunam prezidentam izlēmību, kā arī mērķi parādīt, ka ĶTR interesējas par 

globālo kārtību; pat vēl vairāk, ir neatņemama daļa no globālās pārvaldības. BBC kā simbolisks 

piemērs konkrētajam mediju kontekstam, rakstot par Ziemeļkorejas vēstnieka un Sji Dzjiņpina 

tikšanos, norādīja, ka “pateicoties” Ķīnas prezidenta spiedienam, ir nonākts pie globālās 

spriedzes atslābšanas un tieši šīs vizītes beigās ir nolemts sēsties pie sešu pušu pārrunām par 

Ziemeļkorejas atomieroču atbruņošanās programmu.245 Šajā gadījumā būtiska ir ĶTR kā 

globālās lielvaras ambīcija risināt globālu konfliktu un tieši Sji, piesakot savas pozīcijas 

starptautiskās politikas diskursā. 

Par nākamo būtisko varas pārejas epizodi minama Sji Dzjiņpina tikšanās ASV ar 

prezidentu Baraku Obamu. ASV un pārējo Rietumu lielvalstu mediji uzsvēra ĶTR jaunās 

vadības ambiciozo raksturu – vizītes laikā Sji Dzjiņpins pozicionējas kā revizionistisks 

prezidents, kas kā pirmo uzsver Ķīnas kā nenoliedzamas augošas lielvaras lomu, liekot ASV to 

apstiprināt.246 Sji Dzjiņpins tikšanās laikā uzsvēra Ķīnas tiesības savā reģionā, aicinot ASV 

neiejaukties, veidojot abu valstu starpā līdzvērtīgākas attiecības. Ne mazsvarīgi, ka Sji 

Dzjiņpins norādīja uz ĶTR militārās varas pieaugumu, aicinot ASV respektēt Ķīnas intereses 

arī šajā jomā.247 Mediju pasaulē pēc šīs tikšanās palika nospiedums, ka abu valstu starpā tiks 

būvētas jaunas attiecības.248 Līdz ar to Sji varas pārejas brīdī saglabā atvērtu attiecību iespējas 

ar ASV, vienlaikus jau pirmajā vizītē demonstrējot asertīvismu. Analīzes kontekstā šo atvērto 

                                                           
242 Hoshino, Masahiro, Hiraiwa, Shunji. Four factors in the “special relationship” between China and North Korea: 

a framework for analyzing the China–North Korea Relationship under Xi Jinping and Kim Jong-un. Journal 

of Contemporary East Asia Studies. 9:1, 18–28. 
243 Zhu, Zhiqun. October 21, 2016. Comrades in Broken Arms: Shifting Chinese Policies Toward North Korea. 

Asian Politics&Policy. 
244 Zhang, Xiaoqun. 2016. Assessing the media visibility of China’s President Xi Jinping’s first 3-year governance 

in The New York Times. Global Media and China. 1(4): 467–480. 
245 North Korea envoy meets Chinese President Xi Jinping, BBC mājaslapa Bbc.co.uk, 24.04.2013. Pieejams: 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22650666. 
246 Segal, Adam. 2013. The code not taken: China, the United States, and the future of cyber espionage. Bulletin 

of the Atomic Scientists. 69(5): 38–45. 
247 Li, Cheng. Assessing U.S.–China relations under the Obama administration. Op-Ed. Brookings, Tuesday, 

August 30, 2016. 
248 Zhang, Xiaoqun. 2016. Assessing the media visibility of China’s President Xi Jinping’s first 3-year governance 

in The New York Times. Global Media and China. 1(4): 467–480. 

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-22650666


101 

attiecību piepildīšanās ar saturu, ko var noteikt tikai ar dinamikas analīzi, ir vērā ņemams 

analīzes leņķis. 

Savukārt Ķīnas un Japānas attiecību kontekstā pirmā Sji Dziņpina un Japānas vēstnieka 

Natsuo Jamaguči (Natsuo Yamaguchi) tikšanās iezīmēja samierniecisku toni ar precīzu 

ģeopolitisku vēstījumu. Sji Dzjiņpins esot uzstādījis samierinošo toni abu valstu starpā, 

uzsverot, ka Ķīna ir ieinteresēta uzlabot attiecības, tomēr, lai tas tiktu izdarīts, ir nepieciešams 

produktīvs dialogs un palūkošanās uz reģiona attīstību distancēti un “lielākā bildē”.249 Sji 

Dzjiņpins norāda, ka Ķīnas valdības redzes centrā vēl arvien ir abu valstu konflikts, kuru varētu 

atrisināt, ja gluži kā iepriekšējās paaudzes līderi varētu parādīt nacionālo un vēsturisko 

atbildības izjūtu par reiz notikušo, to attiecinot uz Japānu, kas būs diplomātiskais vēstījums un 

saglabās savu vietu ĶTR attiecībās ar Japānu.250 

Visbeidzot, saistībā ar Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina vizīti un runu Krievijā Sji 

Dziņpins vizītē Krievijā ārkārtīgi pozitīvi izteicās par abu pušu attiecībām. Prezidents valstu 

tuvību un līdzību argumentēja ar līdzīgajām interesēm energoresursu tirdzniecībā, lai būtu 

iespējama strauja abu valstu attīstība, tādējādi mazinot “attīstīto Rietumu” ietekmi abās valstīs. 

Šis apgalvojums – pretpola veidošana Rietumiem – būs caurvijas elements turpmāk arī citās Sji 

runās, taču pirmo reizi tiešā veidā tas pieteikts tieši Krievijas vizītē.251 Abas valstis, pēc Sji 

Dzjiņpina teiktā, vieno ciešās vēsturiskās ideoloģiskās saiknes (komunistiskā pagātne), kā arī 

ģeogrāfiskais novietojums. Turklāt prezidents uzsvēra, ka valstīm būtu jārīkojas, atspēkojot 

Rietumu ietekmi arī citās jomās, piemēram, abas valstis esot vienisprātis, ka ASV raķešu 

izvietošana Aļaskā un tās iejaukšanās nav pozitīva. Tāpat Sji Dzjiņpins atzīmēja, ka valstīm 

cieši jāsadarbojas, jo tās vieno fakts, ka abas ir ceļā uz respektētas lielvaras statusu un varas 

atdzimšanu kopumā. Turklāt Sji Dzjiņpins norādīja ne tikai uz ideoloģisko tuvību abu valstu 

starpā, bet arī uz kulturālo integrāciju.252 Sadarbība ar Krieviju pret Rietumiem253 ir elements, 

kas ir izdevīgs abām valstīm, un Sji pārliecinoši to izmanto arī savas prezidentūras sākumā. 

Līdzvērtīgi nozīmīgi jaunā prezidenta pirmajām dienām ārpolitikā publiskās 

diplomātijas kontekstā ir arī Sji Dzjiņpina veiktie pirmie rīkojumi un reakcijas praktiskajā 

politikā kontekstā ar starptautiskiem izaicinājumiem. Ja gandrīz dekādi Hu koncepti kā 

ideālistiski Rietumu skatījumā pavadīja arī nosacītu idealizētu un normativizētu darbību 
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kopumu, tad ar Sji Dzjiņpina stāšanos amatā ĶTR pozicionējumā uzreiz saskatāmākas 

ambiciozākas apņēmības un nostājas. 

Kontekstā ar varas pāreju minami arī starptautiskās sistēmas aspekti, kuri ietekmē 

kognitīvo modeļu fonu Sji ārpolitiskajā diskursā. Pirmkārt, Sji Dzjiņpina stāšanās prezidenta 

postenī sakrīt ar skaidru līniju pasaules finanšu krīzes noslēgumam, kas ĶTR statusu faktiski 

tikai stiprinājis uz citu valstu fona. Ķīnas salīdzinoši veiksmīgās ekonomikas krīzes 

noturībspēja iepretim ASV un īpaši Eiropas Savienības ekonomikām veido būtisku daļu no Sji 

pārliecības. Aplūkojot virzīšanos caur finanšu krīzi, ĶTR izdevās noturēt IKP prognozētos 

rādītājus (protams, neizvairoties no strukturālām ekonomikas problēmām), taču ar pārākuma 

izjūtu pār citiem, pārvarot finanšu krīzi (būtiski norādīt, ka pirms finanšu krīzes Ķīnas 

ekonomiskā pārliecība dialoga formātos izpaužas daudz pieticīgāk).254 Un tas, protams, ietekmē 

arī attiecības un attieksmi pret citām valstīm – ja pirms krīzes Eiropas Savienība varēja izrādīt 

savu normatīvo pārākumu255, tad pēc krīzes ĶTR ekonomikas dzīvotspēja un pārvaldes 

efektivitāte vairs nebija diskutējams jautājums; tieši šādos apstākļos Sji Dzjiņpins uzsāk savu 

prezidentūru, atšķirībā no Hu Dzjiņtao, kurš centās “iedzīt” Rietumus, Sji Dzjiņpins sāk jau kā 

“apdzinējs”. 

Otrkārt, bet tikpat būtiska ir ASV loma Āzijā. 2013. gadu nevarēja nosaukt par pārāk 

veiksmīgu no ASV ārpolitikas vadības viedokļa. Daļēja uzmanības maiņa starptautiskajā jomā 

un tajā pašā laikā daļēja nespēja pieņemt ātrus lēmumus Sīrijas gadījumā patiesībā ir mainījusi 

līdzsvaru Āzijā, un Ķīna izmanto iniciatīvas vakuumu. Starptautisko attiecību eksperti un jo 

īpaši Ķīnas eksperti ir devuši jaunu nosaukumu Ķīnas darbības veidam, atbildot uz polu maiņu 

globālā mērogā, – “uzstājīgs autoritārisms” (assertive authoritarianism).256 

Uzstājīgā autoritārisma ietvaros fiksējami arī vairāki Sji soļi no ekonomiskās ietekmes 

palielināšanas perspektīvas. Pirmā ir investīciju stratēģija infrastruktūrā, kura aizsākusies 

kopsolī ar Sji prezidentūru, – Pekina iniciēja nozīmīgu Āzijas dzelzceļa starpsavienojumu, ceļu 

tīkla izveidi, kā arī enerģētikas tīklu uzlabošanu un izbūvi. Šīs stratēģijas ietvaros ietilpa arī 

Ķīnas un ASEAN jūras partnerības nodibināšana un reģionālās tirdzniecības un savstarpējās  
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finanšu integrācijas veicināšana. Desmitajā Ķīnas un ASEAN Expo un Ķīnas un ASEAN 

Biznesa un investīciju samitā Ķīnas premjerministrs Li Kecjaņs nāca klajā ar pieciem 

priekšlikumiem turpmāko Ķīnas un ASEAN attiecību stiprināšanai: 

1. Jaunas Ķīnas un ASEAN brīvās tirdzniecības zonas versijas radīšana, kas ietvertu 

pastāvošās sistēmas elementus, kā zemas tarifu likmes, taču tām jābūt papildinātām 

ar dziļākas integrācijas aspektiem, kā pakalpojumu plūsmas atvieglojumi un 

investīciju piesaistes veicināšanas pasākumi, ar mērķi palielināt bilaterālās 

tirdzniecības finanšu portfeļa apjomu līdz vienam triljonam ASV dolāru līdz 2020. 

gadam. Abpusējo investīciju apjomam būtu jāpalielinās līdz 150 miljardiem ASV 

dolāru līdz minētajam atskaites gadskaitlim. 

2. Savstarpējās savienojamības veicināšana (no infrastruktūras viedokļa) tādās jomās 

kā ceļi, dzelzceļi, ūdens transports, aviācija, telekomunikācijas un enerģētika. Ideja 

savienot Āziju vienotā tīklā tika atbalstīta no Ķīnas un ASEAN Investīciju 

sadarbības fonda, kā arī piesaistot ārējos investorus. 

3. Finanšu kooperācijas veicināšana, īpaši izdalot finanšu pakalpojumu apriti un 

starpbanku sadarbību. 

4. Jūras sadarbības uzlabošana, izveidojot institucionālu finanšu ietvaru – Ķīnas un 

ASEAN jūras partnerība. 

5. Ķīnas pusei pasludinot 2014. gadu par “Ķīnas–ASEAN draudzīgās apmaiņas 

gadu”, īpašs uzsvars liekams uz cilvēkpieredzes un kultūras apmaiņas jautājumiem, 

veicinot integrāciju ne tikai no finanšu, ekonomikas un infrastruktūras viedokļa, bet 

arī kultūras līmenī.257 

Ķīnas un ASEAN nostiprināšanās aspektā uz ĶTR investīciju rēķina, Sji vadībā ĶTR 

uzsākot ekonomiskās ekspansijas kursu, skaidri redzams, kā Sji nosaka toni attiecību 

veidošanā – nozaru sapludināšana (ekonomika, finanšu plūsmu savienošana, infrastruktūra), 

kas noved pie starpkultūru sadarbības, līdzīgs modelis tiks izmantots arī citās sadarbības 

formās.258 Tas atkal noved pie darba aktualitātes – lūkoties uz runas aktu dinamiku, jo raksts 

sadarbības formā ir identificējams ātri un principiāli arī atkārtojas kā sadarbības piedāvājums 

no ĶTR puses. 
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Minētais ārpolitikas diskursa konteksts nav skatāms atsevišķi no politiski sabiedriskās 

domas izmaiņām Rietumos un ar to saistītām bažām, it īpaši ASV neokonservatīvā diskursa 

aprindās, kas īpaši izceļ Pekinas ekspansīvās Ķīnas suverenitātes aspekta aktualizēšanu reģionā. 

Šajā skatījumā abpusējās draudzības frazeoloģija netiek lietota, tiklīdz uzmanības centrā nonāk 

teritoriālās integritātes jautājumi. Sji lēmums ieviest Ķīnas t. s. gaisa aizsardzības 

identifikācijas zonas (Air Defense Identification Zone (ADIZ)) Austrumķīnas jūras teritorijās 

lielā mērā ir saasinājis jau tā trauslās attiecības ar Ķīnas kaimiņvalstīm.259  ADIZ īstenošanas 

lēmums Sji Dzjiņpina prezidentūras sākumposmā ir tikai apstiprinājums tam, ka Ķīnas attiecību 

fasāde un realitāte ar tās kaimiņvalstīm ir mainīgs un dinamisks jautājums. ASEAN piemērs 

apstiprina šādu perspektīvu – kamēr organizācijas ietvaros tā mērķtiecīgi veido miermīlīgas 

lielvalsts tēlu, paralēli noritošā ekonomiskā ekspansija un atsevišķie robežjautājumu 

uzplaiksnījumi liecina par ideāltipisku redzējumu balansēšanu ar reālpolitiskiem apsvērumiem. 

Kontekstam neatņemami būtisks ir arī informatīvās aprites elements, kas parādās tikai 

kopsolī ar Sji prezidentūras sākšanos. Sji uzsākot prezidentūru, tiek iedarbināta arī mediju 

politikas transformācija sasaistē ar ārvalstīm dodamo informāciju caur valsts oficiālajiem 

mediju kanāliem. Sji savos izteikumos plaši izmanto Ķīnas maigās varas jēdzienu, un Sji 

ārvalstu mediju politika iekļaujas šajā priekšstatā.260 Maigās varas principi un to mērīšana ir 

dažādu socioloģisko pieeju un interpretāciju jautājums. Skaidrojot ārpolitiku, Sji Dzjiņpina 

tekstu interpreti plaši lieto soft power konceptu, kura kodolā ir Džozefa Naija maigās varas 

definējums, formulēts viņa 1990. gadā izdotajā grāmatā Bound to Lead: The Changing Nature 

of American Power, kas ietver valsts spēju ietekmēt citu valstu izvēles ar pievilcības, ne spaidu, 

starpniecību.261 Kā norāda pats Naijs, gandrīz ceturtdaļgadsimtu vēlāk, informācijas gadsimtā, 

valstu ticamībai ir būtiska resursa nozīme un pievilcība informatīvajā telpā ir labākā 

propaganda, jeb, citējot Naiju, “labākā propaganda ir nepropaganda”262, ar to domājot objektīvu 

pievilcības veicināšanu informatīvajā vidē. Taču kā izmērīt pievilcību? Šo jautājumu risina 

socioloģiski atšķirīgi. Šīs akadēmiskās debates konkrētajam darbam nav būtiskas, taču svarīgi, 

ka Sji maigās varas jēdzienu lieto visplašākajā izpratnē, taču nepievēršot uzmanību Naija 

ticamības problemātikai,263 vēl jo vairāk tieši ietekmējot informatīvo lauku ar precīzi 

mērķētiem un veidotiem vēstījumiem par ĶTR starptautisko mediju telpā. 
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Minētais Sji Dzjiņpina maigās varas vēstījums izpaužas arī ĶTR jaunajā mediju 

politikā. Ar ĶTR jauno mediju politiku tiek definēta ĶTR mērķtiecīga darbība globālajā mediju 

vidē ar mērķi ietekmēt mediju saturu, kas skar ĶTR intereses. Par jaunās mediju politikas 

praktisko izpausmi var uzskatīt 2016. gada nogalē iedzīvināto mediju kanālu grupu 

(CCTV/China Global Television Network) ar pilnu mediju aģentūras klājumu, kas ietver sešus 

televīzijas kanālus un līdzās pakārtotas digitālās platformas.264 To uzdevums ir raidīt 

starptautiskajai sabiedrībai pieejamu saturu angļu, franču, spāņu, krievu, arābu un citās valodās 

par notikumiem ĶTR, starptautiskajiem notikumiem un ĶTR lomu tajos. Citvalodās raidošā 

medija uzdevums, pēc paša medija pašpieteikuma, ir ne tikai vēstīt par starptautiski aktuāliem 

notikumiem, bet piedāvāt arī ĶTR “īpašo skata punktu uz tiem”, kā arī paskaidrot un izskaidrot 

ĶTR politiskos lēmumus starptautiskajai sabiedrībai, līdzsvarojot dominējošos Rietumu 

medijos izskanošo informāciju.265 

Par mediju lomu ārpolitikas diskursos tiešā veidā runā Džiovanna Dell’Orto darbā 

American Journalism and International Relations – Foreign Correspondence from the Early 

Republic to the Digital Era.266 Dell’Orto skatījumā, medijs kā vidutājs transformē viedokļus un 

pats ir “konstruētājs kopējā konstrukcijā”, vienlaikus esot arēna viedokļiem. Šādā skatījumā ir 

būtiski saprast, kurā brīdī medijs tiek patērēts un kam: tagadnes mirklī tas atspoguļo konkrētā 

mirkļa konstruēto realitāti, bet spēlētāji apzinās konstrukciju, kamēr, ja medija fiksētais tiek 

analizēts jau vēsturiskā perspektīvā, tas bieži tiek uztverts kā pilnīga patiesības leģitimācija. 

ĶTR gadījumā medijos esošā informācija, ko autorizē pati Ķīna, ir jāuztver vēl jo uzmanīgāk, 

jo tā ir ne tikai varas viedokļa turpinājums, kas starptautiskajai sabiedrībai imitē brīvos Rietumu 

medijus, bet arī, atsaucoties uz minēto, vēl arī paši mediji ir viedokļa pastiprinātājs vai 

deformētājs, iespējams, radot jaunu, līdz šim pasaulē faktiski nebijušu informācijas veidošanās, 

aprites un patēriņa dinamiku.267 Līdz ar to šajā darbā nav iespējams aplūkot mediju vēstījumus, 

jo tas ir atsevišķa pētījuma lauks, taču Sji ietekme uz mediju vides loģiku ir minams apsvērums, 

jo raksturo Sji redzējumu par jebkuras informācijas apriti, tāpēc ir būtiski to saprast, arī 

analizējot ārpolitikas vēstījumus runās un to veidotajos kognitīvajos modeļos. 
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Sji pieeja ir apkopojama viņa paša teiktajā, 2016. gada februārī viesojoties valsts ziņu 

aģentūrā People’s Daily: “Visām ziņu aģentūrām partijas vadībā jāstrādā, lai atbalstītu partijas 

gribu un tās priekšlikumus un aizsargātu partijas autoritāti un vienotību.”268 Minētās frāzes ideja 

rezultējusies mediju kontrolē gan formas, gan satura ziņā – partijas mediju atbalsts un 

eksportēšana uz ārvalstīm visās mūsdienu mediju platformās; kā arī saturiskā kontrole pār teikto 

un valdības vēstījuma atbalstīšana. 

Līdz ar to konstatējams, ka gan politiski stratēģiskā, gan mediju politikā ir sagatavota 

augsne maigās varas vēstījumiem un CCTV/CGTV269 platformas darbojas pēc šādiem 

principiem: 

1. ĶTR viedokļa paušana par starptautisko attiecību un ārpolitikas notikumiem, 

kuriem nav tiešas saistības ar Ķīnu, – šādā veidā notiek viedokļa leģitimēšana 

jebkurā jomā. 

2. ĶTR politisko lēmumu paskaidrošana, stratēģisko konceptu izskaidrošana un jaunu 

stratēģisko virzienu iezīmēšana. Šajā gadījumā var uzskatīt, ka, neskatoties uz 

mediju grupas saturisko daudzveidību, tā primāri kalpo kā politiskās elites 

komunikācijas rīks. 

3. Novērojams t. s. glokalizācijas efekts270 – CCTV/CGTV rada saturu, ko pārņem 

globālie mediji (kā, piemēram, CNN), savukārt no globālajiem medijiem tas pats 

saturs tiek tulkots atpakaļ uz lokālajiem ĶTR medijiem, tādējādi pasniedzot 

lokālajai auditorijai ĶTR ziņu, ka ĶTR ir starptautiskajā uzmanības lokā – tās 

lokālie jautājumi ir aktuāli globāli, un otrādi. Savā ziņā šeit ir redzams klasisks 

informācijas leģitimācijas rīks271, kurš paplašina maigās varas jēdziena lietojumu, 

jo caur šādu leģitimāciju maigā vara tiek primāri projicēta uz savas valsts 

iedzīvotājiem (jo politiskā elite būtībā darbojas kā valsts valstī). 

4. Ievērojams ir t. s. izklaides notikumu jeb soft piedāvājuma īpatsvars par notiekošo 

ĶTR, kas tiek plaši izmantots no mediju puses citur pasaulē, caur to ievērojami 

kāpinot ĶTR klātesamību citās mediju telpās. Vēl jo vairāk, lai arī administratīvi 

veicinātu ĶTR satura izplatību ārpus ĶTR, ĶTR mediju telpa nostiprinās dažādos 

pasaules reģionos. Aģentūras ABC žurnālists Bills Bīrtls norādījis, ka caur to ĶTR 
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ne tikai palielina sava satura klātesamību, bet arī dekonstruē Rietumu mediju 

vērtību sistēmu, jo izmanto t. s. marksistisko jeb vadāmo žurnālistiku viena 

dominējošā viedokļa atbalstīšanai.272 

5. Visbeidzot, atšķirīgu valodu CCTV/CGTV versijās parādās arī dažāda informācija 

un tās akcenti, kā arī redakcionālās atrunas, kas liek domāt, ka ĶTR būvē savu tēlu 

katrā reģionā atšķirīgi, nevis objektīvi atspoguļojot informāciju un viedokļus. Tā, 

piemēram, krievu versijā CCTV/CGTV mājaslapai vispār neparādās atruna par to, 

ka CCTV/CGTV ir ĶTR valdības apmaksāta mediju grupa – atšķirībā no angliskās 

versijas. 

Līdzvērtīgi vērā ņemams apsvērums informatīvajā apritē diskursam ir Sji t. s. 

stratēģiskās cenzūras politika – informācijas filtrēšanas mehānismu kopa varas ticamības 

uzturēšanas nolūkos. Stratēģiskā cenzūra ir interesants pretmets stratēģiskajai komunikācijai 

rietumvalstu izpratnē, tāpēc stratēģiskās cenzūras jēdziena un mehānisma analīze paplašina arī 

kopējo izpratni par stratēģiskās komunikācijas iedabu un funkcionālismu digitālā gadsimta 

izaicinājumu kontekstā. Pēc Pītera Lorentcena (Peter Lorentzen)273 un Rāheles Strernas274 

(Rachel Stern), ĶTR stratēģiskā cenzūra iekļaujas kompleksā demokratizācijas un vienlaikus 

varas pašas sevis autorizācijas stratēģijā, radot savdabīgu hibrīdsistēmu – valsts atbrīvošanu no 

autoritārisma iezīmēm konkrētos līmeņos un vienlaikus autoritārisma pastiprināšanos kopumā. 

Specifiski, ka ĶTR stratēģiskās cenzūras ietvaros tiek atļauta, pat veicināta analītiskā 

žurnālistika zema un vidēja līmeņa valsts pārvaldības jautājumos vairāku iemeslu dēļ, radot 

brīvas preses izjūtu ar šādu gadījumu palīdzību. Otrkārt, sniedzot augstākā līmeņa valsts 

pārvaldes un politiskās elites līmenim iespēju efektīvi atrisināt mediju izvirzītās sabiedrības un 

pārvaldes problēmas; treškārt, veicinot sabiedrības demokrātisku iesaistīšanos valsts 

pārvaldības jautājumos – kontrolētā apjomā, kā specifisks “demokrātijas izpausmes ventilis”275. 

No informācijas patēriņa un sabiedrības tīklošanās viedokļa, esošās stratēģiskās 

cenzūras mērķis ĶTR ir veicināt informācijas patēriņa fragmentāciju sabiedrībā, lai nepieļautu 

ĶTR politiskajai elitei neizdevīga viedokļa “izplatīšanos un vispārināšanos”. Attiecīgi ĶTR 

stratēģiskās cenzūras izpausme ir nozīmīgs un plaši pētāms aspekts, jo ĶTR plašsaziņas 

līdzekļu sniegtā informācija ne tikai tiešā veidā iedarbojas uz ĶTR sabiedrību, bet arī iziet ārpus 

ĶTR robežām, formējot viedokli par ĶTR attīstību un politiku arī starptautiskajā vidē. ĶTR 

                                                           
272 Birtles, Bill. 10.06.2017. China’s Communist Party seeks news influence through Australian media deal. ABC News, 

http://www.abc.net.au/news/2017-06-11/china-communist-party-seeks-news-influence-australia-deals/8607754. 
273 Lorentzen, Peter L. July 6, 2012. Strategic Censorship. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2101862 

or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2101862. 
274 Stern, E. Rachel, Hassid, Jonathan. 2012. Amplifying Silence: Uncertainty and Control Parables in 

Contemporary China. Comparative Political Studies. 45, 10; https://doi.org/10.1177/0010414011434295. 
275 Ibid. 

http://www.abc.net.au/news/2017-06-11/china-communist-party-seeks-news-influence-australia-deals/8607754
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stratēģiskā cenzūra ir savdabīgs hibrīdmehānisms, noteiktās jomās strikti atbalstot informācijas 

patiesumu un kvalitatīvu žurnālistiku, tajā pašā laikā kopumā sperot ierobežojošus informācijas 

izplatības un lietojamības soļus, ko raksturo ārkārtīgi smalka detalizācijas pakāpe un 

sistemātiskums. 

Sji mediju darbības paraugus starptautiskā vidē faktiski iezīmē arī rāmi vēstījumi 

pārplūšanas idejai un diskursīvajai stilistikai kopumā – ĶTR ar saviem vēstījumiem jābūt vietai 

ne tikai politikas tēmās, vēstījumiem jākalpo glokalizācijas mērķiem, dažādām auditorijām 

jāpiegādā atšķirīgs saturs, kā arī informatīvā aprite vienmēr jāsaista ar infrastruktūru un finanšu 

interesēm. Tomēr ir arī būtiskas atšķirības – ārpolitikas vēstījumiem, kad tie tiek adresēti 

starptautiskajai sabiedrībai, faktiski nevar piedēvēt stratēģisko cenzūru. Taču, vai tā var 

izpausties reģionālos sadarbības formātos, ir tālāk pētāmais jautājums. Tāpat mediju vide ir 

atšķirīga ar savu autonomiju arī intensīvas autorizācijas vidēs atšķirībā no ārpolitikas un 

reģionālās sadarbības formātiem, kur Sji un politiskās elites loma attiecību veidošanā ir 

noteicošā. Līdz ar to nav iespējams teikt, ka Sji vēstījumi ārpolitikai darbojas tāpat kā Sji mediju 

politika pret starptautisko mediju patēriņa auditoriju. Tāpēc, analizējot Sji kognitīvos “Ķīnas 

sapņa” modeļus, analīzes daļā ir būtiski raudzīties uz to saturu bez periodisko izdevumu 

interpretācijām, kaut arī pieņēmumi par to dinamiku līdzībā ar Sji mediju politikā aprakstīto ir 

analīzes gaitā pārbaudāmi. 

Vēl pirms Sji Dzjiņpins definēja savu “Ķīnas sapņa” interpretāciju un sākās tā dinamiska 

attīstība, pēc prezidenta pilnvaru pārejas posma konteksta jau iespējams nonākt pie šādiem 

secinājumiem: 

1. Sji Dzjiņpins ar savām personības iezīmēm organiski iekļaujas ĶTR Hu Dzjiņtao 

ārpolitikas uzstādījumu rāmjos, kas liek domāt, ka šie Hu noteikumi ir gana spēcīgi, 

lai ietekmētu arī politiskās vides attīstību iekšpolitiski (izstrādātie noteikumi 

ietekmē pašus aģentus); kā arī jaunais prezidents pats ir noteikumu sastāvdaļa (to 

nesējs). 

2. Vienlaikus Sji Dzjiņpins piesaka potenciālu akcentu maiņai ārpolitiskajos 

vēstījumos, kas norāda uz iepriekšējo vēstījumu atcelšanas risku (zināmā mērā 

nekonsekvenci), kas var ietvert starptautiskai sistēmai bīstamu elementu, proti, 

atkāpšanās iespēju no miermīlīgas attīstības koncepta. 

3. Sji Dzjiņpins uzsāk savu prezidentūru ar ambivalences potenciālu, kas gan 

rietumvalstu, gan pašas ĶTR redzējumā ļauj risināt tematu par jaunā ĶTR 

prezidenta saistīšanu ar ĶTR ārpolitiskās paradigmas vērtībām.276  
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Sji Dzjiņpinam ir iespēja un reizē nepieciešamība ar savu “Ķīnas sapņa” interpretāciju 

iezīmēt tālāko ĶTR stratēģiskās attīstības ceļu tieši ārpolitikas diskursā. Nākamajā nodaļā arī 

tiek risināta šī problemātika – “Ķīnas sapņa” satura jauninājums Sji Dzjiņpina formulējumā. 

 

2.3.1. Sji Dzjiņpina “Ķīnas sapņa” stratēģiskie vēstījumi, to forma  

un konceptuālais saturs 

 

Sji Dzjiņpina “Ķīnas sapņa” stratēģiskie vēstījumi pamatā sakņojas Sji Dzjiņpina runās, 

kā arī to pamatojošos normatīvajos aktos un ĶKP uzstādījumos. Sji ārpolitikas vēstījumu un 

kognitīvo modeļu analīze balstās viņa paša runās, kas oficiāli tulkotas angļu valodā un adresētas 

starptautiskajai sabiedrībai no 2012. līdz 2017. gadam, kā arī dominējošo Sji interpretu darbos, 

kuros atspoguļoti Hu ārpolitisko virzienu koncepti. Ar MAXQDA programmas palīdzību tika 

ievadīts ~1100 lpp. runu teksta, teksta korpusu runu uzskaitījums atrodams izcēlumā izmantotās 

literatūras un avotu sarakstā. 

Būtiski norādīt, ka, tāpat kā Hu Dzjiņtao gadījumā, autoritatīvo vēstījumu formatēšanās 

ir līdzvērtīga, proti, izteiktie argumenti ĶTR prezidenta tekstos uzskatāmi par augstāko 

autoritāti, savukārt tos pamatojošie teksti – kā augstāko mandātu saņēmušie. Svarīgi ir ņemt 

vērā arī Sji Dzjiņpina laikā pieņemtās stratēģijas un konceptus, kas attiecas uz konkrēto tēmu, 

jo tie ir ciešā sazobē ar Sji Dzjiņpina vēstījumu kopām runu formātos. Analīzē ietverta arī pirmā 

Sji pieņemtā ārpolitiskās stratēģijas koncepcija – ĶTR Ārpolitikas stratēģija 2013–2023 

(Foreign Policy Strategy of the PRC 2013–2023). Konceptu apskatā un analīzē secinājumi tiek 

izdarīti, balstoties uz kognitīvās diskursa analīzes secinājumiem kopumā, kamēr atsauces uz 

konkrētām runām un tekstiem tiek lietotas, kad tās tieši sasaucas ar konkrētajā avotā paustajām 

idejām. 

Uzsākot konceptu kognitīvā diskursa analīzi, uzreiz jāmin elementi, kas turpinās no Hu 

perioda, taču tiek transformēti. Miermīlīgās attīstības koncepts ir klātesošs, taču tiek papildināts 

ar virkni jaunu, līdz šim nebijušu uzstādījumu. 

Pirmkārt, miermīlīgas attīstības koncepta idejas līdzsvaro Ķīnas nacionālo interešu un 

to aizsardzības minēšana. Ģeopolitikas, teritoriālās integritātes un pragmatiskas rīcības 

akcentēšana ir klātesoša, kā arī ĶTR lomas palielināšanās reģionālā un globālā mērogā tiek 

akcentēta vairākkārt.277 

Otrkārt, novērojama divu līmeņu spēles elementu klātbūtne – reģionālā stabilizācija un 

harmoniskas starptautiskās kārtības veidošana mijas ar ambiciozāku pretnostādījumu atsevišķu 

spēlētāju lomai starptautiskajā vidē; no vienas puses, ĶTR iestājas par starptautisko institūciju 

                                                           
277 China’s Diplomacy: Global Strategy (2013–2013). Shanghai, China, SIIS Project Team September 2013. 
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stiprināšanu, no otras – pievēršas to kritikai, jo tās nespēj nodrošināt daudzpolāru starptautiskās 

sistēmas stabilitāti. Nosacīts jaunums ir arī apzināta ĶTR pievilcības lomas akcentēšana, tieši 

runājot par viedokļu dažādību starptautiskajā sistēmā un savstarpējā cieņā balstītas 

daudzpolaritātes atbalstīšanā (zināmā mērā ĶTR savā ārpolitikas stratēģijā piesaka viedokļa 

līdera lomu līdzās ASV, par kopējo asi saglabājot ekonomiku, taču attiecībā uz valsts politikas 

izpausmēm veicinot dažādību un iecietību, respektējot katras valsts individuālās izvēles). 

Vienlaikus šī maigā vara, kā minēts iepriekš, ir joprojām konceptuālā līmenī, taču tās prakses 

izpausmes ir kritiski diskutējamas.278 

Salīdzinot ar iepriekšējiem ĶTR stratēģiskajiem redzējumiem ārpolitikā, jaunās 

stratēģijas saturiskais piegājiens norāda uz reālistisku ārpolitikas interešu dalījumu un krietni 

pragmatiskāku redzējumu par ĶTR vietu starptautiskajā sistēmā. 2013.–2023. gada stratēģijā 

ĶTR savdabīgi pietuvinās ĶTR Rietumu reālpolitiskajam virzienam, akcentējot aspektus, kas 

iepriekš gan oficiālajos ārpolitikas dokumentos, gan retorikā nav parādījušies. 

1. Ķīna pauž sevi daudz vairāk nekā iniciators rīcībpolitikām starptautiskajā kārtībā, 

kas liecina par pašapziņas pieaugumu, piemēram, “17 + 1” programma, kas šajā 

darbā izmantota kā gadījuma analīze runas aktu dinamikas pārbaudei. Raksturīgi, 

ka šī un līdzīgas iniciatīvas tiek plaši atspoguļotas ĶTR medijos, akcentējot, ka 

citām valstīm ĶTR ir nepieciešama, lai turpinātu tālāku attīstību. Būtībā ir 

iespējams redzēt apzinātu uz āru vērstas maigās varas elementu projicēšanu iekšējā 

informatīvajā telpā. 

2. Stratēģiskajos tekstos līdzās miera un harmonijas jēdzieniem parādās arī militāro 

un valsts interešu jēdzieni. 

3. Kā starptautisko sistēmu stabilizējošo faktoru Ķīna primāri izvirza reģionālo 

kooperāciju (un integrāciju), turklāt arī reģiona kodola un centra perspektīvā kā 

integrāciju ap ĶTR un tās ekonomisko spēku. 

4. Ķīna atzīst konkurences aspektu starp valstīm un neizbēgamu sāncensību (runājot 

par ASV&ĶTR attiecībām); zināmā mērā tas sasaucas ar ĶTR kā pasaules brīvā 

tirgus advokātu.279 
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5. Valstisko interešu pirmajās rindās parādās arī attīstības valstis – Āfrika un Indija. 

Šajā gadījumā stratēģiski tiek iezīmēts, ka ĶTR ir atbildīga par mazattīstīto valstu 

attīstību (detalizētā izklāstā atspoguļojas gan tirgus intereses minētajos reģionos, 

gan vienlīdz svarīga komponente – atbildīga pašas tēla veidošana). 

Aktuālo konstatējumu sadaļā par ĶTR pašas tēlu un vērtību vēstījumiem kā spilgtākā 

minama ĶTR prezidenta Sji Dzjiņpina Rietumu vērtību “advokatūras” runa Pasaules 

Ekonomikas forumā Davosā 2017. gada sākumā, radot savdabīgu lomu maiņu ASV un ĶTR 

paustajos vēstījumos (kopainā ar D. Trampa prezidentūras vēstījumiem antiglobalizācijas 

kontekstā); kā arī prezidenta Sji atklātais ĶTR kā maigās varas lietotāja statuss. 2011. gadā 

gatavojoties pārņemt varu no Hu Dzjiņtao, Ķīnas Komunistiskās partijas 17. Centrālajā 

Komitejā tika veltīta atsevišķa plenārsesija kultūras jautājumiem, nosakot mērķi uzbūvēt ĶTR 

kā kultūras pievilcības lielvalsti.280 Kā simbolisks kopsavilkums šīs politikas idejai minams arī 

Sji paziņojums 2014. gadā: “Mums jāpalielina Ķīnas maigā vara, jāsniedz labs ķīniešu 

vēstījums un labāk jāsniedz Ķīnas vēstījumi pasaulei.”281 Līdz ar to gan stratēģiskā, gan 

politiskā līmenī (ja vien iespējams to nošķirt, kaut arī šajā gadījumā nošķīruma nozīme nav tik 

būtiska) iespējams secināt, ka priekšnoteikumi mērķtiecīgi vadītas maigās varas jēdzienam ir 

ārkārtīgi būtiski. 

Šis fons noteikti ir ņemams vērā kontekstā ar pašu ārpolitisko vēstījumu saturu. Runājot 

par šo saturu, Sji Dzjiņpina uzruna Ķīnas Komunistiskās partijas 19. Nacionālajā kongresā 

2017. gada 18. oktobrī uzskatāma par būtisku analīzes objektu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, 

runā atspoguļojās Sji Dzjiņpina redzējums par ĶTR ekonomisko attīstību no politiskās vadības 

viedokļa. Otrkārt, runa manifestē ĶTR nostāju starptautiskās politikas jautājumos. Treškārt, 

runā parādās ģeopolitiskie un militārie uzstādījumi un apsvērumi, kuri līdz šai runai tikuši 

izteikti maigākā veidā. Ceturtkārt, runa ir vēstījums arī ĶTR iekšpolitikai un varas elites 

pārstāvjiem. Piektkārt, Sji Dzjiņpins savā runā iezīmē jaunu ēru ĶTR izaugsmē, tā izceļot arī 

savu kā tās vadītāja atšķirību no iepriekšējiem vadītājiem, liekot virknei analītiķu un 

vēsturnieku saukt šo ambīciju pieteikumu par skaļāko kopš Mao Dzeduna perioda282. Līdz ar  
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to uzskatāms, ka ĶTR prezidenta Sji Dzjiņpina uzruna Ķīnas Komunistiskās partijas 

19. Nacionālajā kongresā ir esence ĶTR redzējumam, reizē politikas definējums un ziņa 

starptautiskajai sabiedrībai, kā ĶTR būtu uztverama.283 

Analizējot ĶTR prezidenta Sji Dzjiņpina uzrunu Ķīnas Komunistiskās partijas 

19. Nacionālajā kongresā 2017. gada 18. oktobrī un vērtējot to ģeopolitiskā kontekstā, 

konstatējami šādi rezultāti: 

1) ĶTR saskata starptautisko sistēmu un esošās ģeopolitiskās tendences kā iespēju 

stiprināt savu varu starptautiskajā sistēmā, kopumā starptautiskās sistēmas 

daudzpolāru raksturu uzskatot par pozitīvu aspektu; 

2) Sji ĶTR attīstības plāns nācijas attīstībai līdz 2049. gadam ietver divas fāzes: 

pirmajā (2020.–2035. gads) uzsvars tiek likts uz globālo līderību inovācijās 

(ekonomiskā perspektīva); savukārt otrā fāze (2035.–2050. gads) ir vērsta uz 

ģeopolitiskiem mērķiem – kļūt par “globālo līderi ar visaptverošu nacionālo varu 

un starptautisko ietekmi”; otrās fāzes vēstījums ir novitāte, salīdzinot ar ĶTR 

pēdējo 15 gadu politiku; 

3) Sji vēršanās runā pie Tautas atbrīvošanas armijas, norādot, ka 2035. gadā tās 

modernizācija būs pilnībā pabeigta un TAA attīstības kritērijam jābūt kaujas 

spējām, bet fokusam – iespējamo karu uzvarēšana kontekstā ar daudzu polu 

pastāvēšanu starptautiskajā sistēmā (t. i. ASV dominantes samazināšanos) un ĶTR 

paralēlo reālpolitiku reģionā šobrīd – viennozīmīgi norāda uz ĶTR spēju 

dažādošanu (no ekonomiskās uz militāro) ģeopolitisko interešu īstenošanai; 

4) teritoriālās integritātes un suverenitātes jautājumi tiek skaidri pausti un ĶTR 

intereses šajā perspektīvā tiek atzītas par būtiskām. 

Kaut arī ĶTR prezidenta Sji Dzjiņpina runā atspoguļojas arī vēstījumi par atbildību un 

stabilitāti starptautiskajā sistēmā, runā ietvertais stratēģiskais virziens pamato diskusijas par 

ĶTR ģeopolitiskajām ambīcijām, aizvien vairāk akcentējot militārā spēka nozīmi ĶTR 

izaugsmē, kā arī pēc būtības nomainot Hu Dzjiņtao pietātes politiku ģeopolitiskajā kontekstā, 

kas ir dominējusi ĶTR jauno laiku vēsturē. Līdz ar to iespējams secināt, ka ĶTR pozīcijas 

starptautiskajā sistēmā un reģionā ir ar lielu ģeopolitisko ambīciju potenciālu. 

  

                                                           
283 Xi Jinping. Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society in All Respects and Strive 

for the Great Success of Socialism with Chinese Characteristics for a New Era. Speech Delivered at the  

19th National Congress of the Communist Party of China October 18, 2017. 



113 

Pievēršoties konkrēti kognitīvās diskursa analīzes dimensijām un runu caurvijas 

elementiem, iespējams fiksēt šādus aspektus. 

Summārie teksta slēdzieni. Pie summārajiem teksta slēdzieniem principā pieskaitāmi 

runu sākumi un nobeigumi, kuros atspoguļojas gan pašu tekstu saturu pieteikumi, gan 

skaidrojumi, kas ar šo saturu bijis domāts. Šeit vērojamas vairākas vēstījumu dominances.284 

Pirmkārt, summārajos teksta slēdzienos dominē ĶTR līderības faktors. Ķīnas līderība 

Sji runās tiek minēta visās jomās – kā “Ķīnas sapņa” iekšējā, tā ārējā dimensijā. Ja Hu perioda 

Ķīna vairāk tika attaisnota vai retos gadījumos piesaukta kā līdzvērtīga rietumvalstīm savā 

attīstībā, tad Sji runās dominē Ķīnas vadošā loma. Turklāt ne tikai organizatoriski institucionālā 

līmenī – Sji pozicionē ĶTR kā vadošo konkrētā organizācijā, bet arī saturiski nozaru 

kontekstā – ekoloģija, kultūra, ekonomika u. c. nozares, turklāt klasiski stratēģiskā formātā ar 

nākotnes lietojumu tagadnes formātā. Šādā kontekstā ĶTR pauž apziņu, ka jau ir līderis 

attīstības prizmās, pat ja faktiski vēl iepaliek. Šī iepalikšana tiek skaidrota tieši ar līdzšinējo 

līderības vakuumu, taču strauja attīstība ir neizbēgama. 

Otrkārt, summārajos teksta slēdzienos Sji atsaucas uz ĶTR vēsturi kā tās veiksmes 

pierādījumu, taču atšķirībā no Hu vēsture nav pagātne – tā ir klātesoša arī šodien, tāpēc ĶTR 

pēc būtības nekad nav pārstājusi būt plaukstoša valsts, tikai tās attīstību ir pārrāvušas 

vēsturiskās netaisnības. Atšķirībā no Hu vēstījumiem Sji nekādos aspektos netaisnojas un tiešā 

veidā neveic salīdzinājumus ar citu valstu vēsturiskajām pieredzēm, kas saistās ar trešo caurviju 

elementu summārajos teksta slēdzienos. 

Treškārt, Ķīnas unikalitāte ir līdzvērtīgs elements tās līderībai un vēsturiskajai atmiņai. 

Tās unikalitāte Sji runās tiek akcentēta visās jomās un balstās elementu kombinācijā no Hu 

ieskicētajiem aspektiem – Ķīnas spējas miermīlīgi attīstīties, Ķīnas spējas harmoniski 

līdzpastāvēt ar citām kultūrām un pārvarēt spiedienu sekot kādam universālam attīstības ceļam, 

jo Ķīnas ceļš ir unikāls. Kaut arī Ķīnas unikalitāte parādās arī Hu vēstījumos, tomēr tajos tā tiek 

minēta kā aicinājums respektēt ĶTR, kamēr Sji perspektīvā šis unikalitātes piemērs nav tikai 

jārespektē, bet faktiski tam ir jāseko. 

Šie summārie teksta slēdzieni ļauj nolasīt arī virkni netiešo izteikumu, kuri parādās 

kognitīvās diskursa analīzes kontekstā. 

Netiešie izteikumi.285 Netiešie izteikumi ir tie, kas nav nosaukti precīzi, taču tie ir 

nolasāmi, zinot runu un izteiksmju kontekstu, kā arī adresātus, kam šīs nozīmes adresētas. Arī 

šeit novērojamas vairākas tendences. Pirmkārt, netiešo izteikumu Sji runās ir nepārprotami 

                                                           
284 Summāro teksta slēdzienu izvērtēšanai tika aplūkotas visas Sji 2012.–2017. gada runas, kas iekļautas 

1. pielikumā. 
285 Netiešo izteikumu izvērtēšanai tika aplūkotas visas Sji 2012.–2017. gada runas, kas iekļautas 1. pielikumā. 
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vairāk nekā Hu konceptos. Ja Hu tiešā veidā mēģina atbildēt Rietumu kritikai, tad Sji šādu 

kritiku vispār nemin, taču netiešo izteikumu veidā pats velta kritiku rietumvalstīm. 

Dominējošais netiešais izteikums saistās ar kritiku liberālajai demokrātijas sistēmai, it īpaši tās 

individuālisma elementiem. Sabiedrības kopums un sabiedrības labums ir elementi, kas tiek 

konsekventi norādīti, visbiežāk tieši tekstuālā sasaistē ar Rietumu specifiku, kas attiecīgi ĶTR 

nav pieņemami. 

Otrkārt, pie netiešajiem izteikumiem minama arī kritika starptautiskajai sistēmai kā 

likumu kopumam, ko nosaka starptautiskās sistēmās globālās pārvaldības organizācijas. Šis ir 

komplekss netiešais izteikums, jo pārmetums vienlaikus tiek izteikts gan starptautiskās sistēmas 

likumu neievērošanai, gan arī pašam starptautiskās sistēmas organizācijas procesam. Ja Hu 

savos vēstījumos tiešā veidā atsaucas uz Rietumu kritiku, sakot, kas Ķīna nav, tad Sji piesaka 

Ķīnu kā risinājumu gan starptautiskajai sistēmas efektīvākai organizācijai (Ķīnai vairāk tiekot 

iesaistītai), gan netieši norādot uz Ķīnas spējām organizēt bilaterālas un multilaterālas 

attiecības. Noklusējuma elements šeit saistās ar Ķīnas neapšaubāmām spējām un pievilcību, Sji 

redzējumā, uzlabot starptautisko sistēmu kā efektivitātes, tā jaunu sadarbības platformu līmenī. 

Tādējādi pēc noklusējuma tiek paredzēts sadarbības potenciāls gan esošo sadarbības formātu, 

gan jaunu sadarbības formātu ietvaros. 

Trešais dominējošais netiešais izteikums saistās ar sadarbības ieguvumiem ne tikai 

sistēmai kopumā, bet katram sadarbības partnerim atsevišķi. Šis izteikums būtībā norāda uz 

ĶTR pilnīgu statusa pāreju no attīstības valsts uz attīstītu valsti, kad tā mijiedarbojas ar citiem 

aktoriem. Šis aspekts dominējoši parādās Sji runās, kas adresētas starptautiskos forumos, 

pozicionējot Ķīnu kā valsti, kas palīdz citiem, vēl vairāk, valsti, kuras palīdzība citiem ir vitāli 

nepieciešama. 

Priekšnosacījumi.286 Priekšnosacījumu sadaļā Sji izteikumi ir formulēti krietni 

precīzāk nekā Hu konceptu korpusos. Sji raksturīgi katrā runā dot atsauci uz konkrētu 

sadarbības formātu jau eksistējošā institucionālā rāmējumā, kā arī ieskicēt Ķīnas veiktās 

iniciatīvas jaunu formātu veikšanā. Būtiski, ka, runājot par “Ķīnas sapni”, iespējams konstatēt 

arī skaidru iekšēju dinamiku – jo jaunākas Sji runas, jo lielāks uzsvars likts uz pašas Ķīnas 

iniciētajiem formātiem, kā arī uz nepieciešamību institucionalizēt esošās attiecības, lai 

sadarbības potenciālu un ieceres novestu līdz konkrētiem risinājumiem. 

Ekonomiskā sadarbība ar sadarbības partnera aktīvu ieinteresētību parādās jau “Ķīnas 

sapņa” kontekstā, taču paša “Ķīnas sapņa” vēstījumos netiek definēts, kas tieši tiek sagaidīts un 

kā šai sadarbībai jāizpaužas. Toties kā kodola elements priekšnosacījumos, lai vēstījumi 
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izpildītos, ir šīs sadarbības praktizēšana. Attiecīgi Sji runas pēc būtības ir sasaistošas – tajās ir 

ietverts apsolījums uz sadarbības platformu institucionalizēšanos. Vēstījumos kā caurvijas 

elements arī parādās aspekts, ka ĶTR ir gatava parādīt efektīvus sadarbības spēles noteikumus 

kopējai izaugsmei, taču šie noteikumi var izpausties tikai praksē. 

Tas arī ir iemesls, kāpēc “17 + 1” gadījuma analīze ar tās vēstījumiem perfekti spēj 

atspoguļot, vai paša Sji “Ķīnas sapņa” uzstādījumi realizējas šajā formātā. Tas saistās arī ar Sji 

vēstījumu iekšējās saskanības jautājumiem. Šeit būtiski minēt, ka tieši priekšnosacījumu sadaļa 

ir vissvarīgākā, aplūkojot “17 + 1” gadījuma analīzi, jo konkrētas sadarbības platformas 

ietvaros tā realizējas arī, pieprasot minēto iekšējās saskanības aspektu. 

No pastāvīgi klātesošām tēmām Sji stratēģiskajā “Ķīnas sapņa” diskursā minami šādi 

priekšnosacījumu vēstījumi, kas attiecas vienlīdz uz Ķīnu pašu, kā uz tās vēlmju domāšanu, kā 

to vajadzētu uztvert partnervalstīm ar to adekvātām reakcijām: 

Ideju egalitārisma vēstījums ideju līdzsvarā – tie var būt sazaroti vēstījumi, taču tiek 

uzskatīti par vienlīdz būtiskiem, pat ja atsevišķos elementos ir pretrunīgi (Sji gadījumā gan 

iekšējais pretrunīgums praktiski ir novērojams tikai konceptuālā līmenī atšķirībā no Hu, kur 

pretrunīgums bija pašos konceptu skaidrojumos). Tā, piemēram, ĶTR ekonomiskais 

pragmatisms ir ar skaidrām neoliberālisma iezīmēm – uzņēmēju atbalstu, turības slavēšanu, 

fokusa noņemšanu no nevienlīdzības jautājumiem un hiperatklāta brīvā tirgus ieviešanu globālā 

līmenī; taču šīs iezīmes brīvi kombinējas ar sociālisma pragmatismu – zāles līmeņa demokrātiju 

un vienlaicīgu atbalstu varas vertikālei. Tas atspoguļojas Ķīnas modernizācijas 

priekšnoteikumā – miers un atvērtība tirdzniecībai pasaulē un politiskā stabilitāte iekšzemē. 

Revitalizācijas un civilizācijas vēstījums – Sji lietotie Ķīnas kā valsts modelējumi 

neietver nācijvalsts konceptu un arī ne atsauci uz valsti vai tautu, bet gan ķīniešu civilizācijas 

konceptu. Tas ir daudzslāņains uz tās tūkstošgadīgās vēstures izpratnes, sabiedriskās atbildības 

un īpašajām vērtībām balstīts koncepts, kā rezultātā piederības izjūta šādā kontekstā ir nevis 

konkrētai valstij, bet konkrētai civilizācijai, kur vēsture, tai skaitā ģeopolitiskā vēsture, spēlē 

izšķirīgu lomu kopējā izpratnē par valsts attīstību kopumā. Zināmā mērā šeit iespējams runāt 

par vērtību valsti, nevis iedzīvotāju valsti, – vērtībām pieskaitāmas morālās vērtības, autoritātes 

pārākuma nozīme cilvēku attiecībās, teritorijas vienotība un stabilitāte. Ķīnas valdībai 

sabiedrības apziņā un civilizācijas konceptā ir bezrobežu ietekme, ja vien tā pamatojas 

civilizācijas vērtībās. Valdības vai valdnieka paternālisms Sji vēstījumos tiek ieskicēts kā 

morāla nepieciešamība un vēlama iezīme pārvaldē. 

Stabilitātes un turpinātības vēstījumam dažādības vadīšanai – piederībai noteiktam 

apgabalam, valodai vai kārtai – nav tik lielas nozīmes kā kopīgās pagātnes izjūtai un arī 

pastāvošā tēla izjūtai. Civilizācija atrodas centrā starp citām civilizācijām, attiecīgi tās 
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ilgumam, slavai un saskaņai ar pagātnes normām un morāli ir liela nozīme ārpolitiskajā 

vēstījumā, kas savijas ar iekšpolitiskā diskursa elementiem. Ķīna kā civilizācijas valsts pieļauj 

iekšēju sistēmu daudzveidību, pretrunīgu sistēmu sadzīvošanu, kamēr tiek atbalstīts stabilitātes 

un ilgtspējas elements (attiecīgi – politiskā stabilitāte). 

Ķīnas kā kontinenta vēstījums – Ķīna kā kontinents – ir regulārs pozicionējums visos 

vēstījumos. Iekšpolitiski tas nozīmē neparedzamus rezultātus strauju politisko svārstību 

gadījumā – visām reformām ir jābūt pakāpeniskām un pielāgoties spējīgām pašu reformu 

procesā. Tāpēc par valsts morāles pamatu tiek atzīta pielāgošanās spēja un prasme rīkoties 

saskaņā ar apstākļiem. Tas nozīmē, ka šāda pati projekcija tiek attiecināta arī uz starptautisko 

vidi – nevis pieķeršanās statiskiem principiem un vienībām, bet spēja pielāgoties, reaģējot uz 

apstākļiem, allaž politikai un autoritātei paliekot nemainīgajai komponentei. Caur to Ķīnu var 

vērtēt kā kontinentālu sistēmu, kas sastāv no daļēji autonomām provincēm ar savām sistēmām, 

taču ārēji vienotais tēls būs būtisks, tajā skaitā varai iedarbojoties iekšpolitisku mērķu 

sasniegšanai. Zināmā mērā Ķīnas ārpolitikas redzējums ir apliecinājums Ķīnas ideāltipiskajam 

stāvoklim, kādu tā vēlas sasniegt arī iekšpolitiski. Līdzsvara jautājums iekšpolitiski starp 

provincēm un centru tiek projicēts arī līdzsvara jautājumā starptautiski. 

Valdības kā ģimenes vēstījums – no politisko konceptu perspektīvas ir divas institūcijas, 

kuras ir reizē nošķirtas, taču vienlaikus morāli cieši saistītas, – valdība un ģimene. Valdību vada 

augstākās ētiskās vērtības, un citas sabiedrības grupas idejiski ir apolitiskas, pat ja cenšas panākt 

politiskos rezultātus lobējot vai kā citādi ietekmējot. Tik un tā, salīdzinot ar Rietumu 

demokrātijas modeli un sabiedrisko līdzdalību, Ķīnas valdība paliek vienīgais varas turētājs un 

īstenotājs. Sji runās par “Ķīnas sapņa” konceptu, kas adresētas iekšpolitiskiem un sadzīves 

aspektiem, ģimenes politika ir līdzīga valdības politikai, tikai autoritātes ass iet caur tēvu un 

pārējie ģimenes locekļi konceptuāli ieņem savas nemaināmās lomas. Valdības un ģimenes 

koncepts pārklājas brīžos, kad tiek runāts par Ķīnu kā ģimeni, kur valdība ir tēvs, bet pārējā 

sabiedrība paļaujas uz tēvu. Tēvs rāda ētiskas rīcības piemēru, ir ģimenes morālais kompass, 

un no viņa sagaida augstāko atbildību. Atbildības aspekts tiek novadīts arī līdz potenciālajiem 

sadarbības partneriem un sadarbības platformām – stratēģiskā pozicionējumā bieži tiek minēti 

abpusējas atbildības jēdzieni, tomēr acīmredzami jau paši sadarbības formāti ir tie, kuru 

iekšējos vēstījumos tiek paredzēts izskaidrot, ko tieši tas nozīmē jeb kādi priekšnosacījumi tiek 

sagaidīti no sadarbības partneriem, sadarbību jau realizējot praksē. 

Valsts vienotības vēstījums – nozīmīgs koncepts, kas ir caurvijas elements, runājot par 

ĶTR reģionālo nozīmi un teritoriālajiem strīdiem. Sji “ķīniešu” teritorija ir vienojošais 

elements kombinācijā ar minēto civilizācijas konceptu, kura ietvaros teritorijas nedalāmībai ir 

tikpat liela nozīme, kā politiskajai stabilitātei. Teritoriālo nedalāmību mēdz dēvēt par Ķīnas 
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mentalitātes spilgtāko elementu, taču ārpolitikas vēstījumos šis jautājums tipiski ir bijis 

ierindots kā sekundārs – līdz Sji prezidentūrai, kad ārpolitikas vēstījuma teritoriālā nedalāmība 

atkal ieņem nozīmīgu vietu, zināmā mērā kā atbilde iekšpolitiskajiem izaicinājumiem, 

ārpolitikai atkal kalpojot kā pašsaistošam elementam, ideāltipiskajam modelim, kas ir 

pozicionēts kā augstākā vērtība, kas būtu jāievēro. 

Ķīnas unikālās demokrātijas vēstījums – tiešā veidā ar teritoriālo vienotību sasaistās arī 

jautājums par demokrātijas izpratni un tās konceptualizāciju. Demokrātijas jēdziens bieži tiek 

piesaukts Sji stratēģiskajos ārpolitikas vēstījumos, taču tajā pašā laikā ar atšķirīgu jēdzienisko 

nozīmi, nekā demokrātija tiek skatīta Rietumos. Runājot par Rietumu demokrātijas 

pamatvērtībām – atbildību, pārstāvniecību un līdzdalību, Sji ĶTR demokrātijas redzējumā tās 

izpaužas saistībā ar konfūcisma un komunisma vērtībām, radot situāciju, kurā vara koncentrējas 

pie tautas – ģimenes galvas – valdības; plaša un izsēta pilsoniskā aktivitāte principā nepastāv 

vai ir hibridizēta ar līdzdalību partijā un esošajās varas struktūrās, savukārt interešu grupas ar 

valsti sadarbojas, pielāgojas valdībai vai nodarbojas ar privātu partnerību. 

Šis ir ārkārtīgi būtisks elements arī izpratnē par ārpolitisko vēstījumu, proti, ĶTR 

vēstījums par starptautiskās sistēmas demokrātiju neietver izpratni par Rietumu tipa 

demokrātiju, bet tieši šo demokrātiju – savstarpēji sadzīvojošo, pieņemot atšķirības, taču 

neiejaucoties valdību procesos. Tas nosaka virkni apsvērumu arī izpratnē par to, kā 

starptautiskajai sistēmai, ĶTR skatījumā, jāreaģē uz starptautiskajiem notikumiem – valdību 

lomas, suverenitāte un neatkarība būs pārākas par starptautiskās sistēmas demokrātiskajiem 

principiem, jo starptautiskā sistēma principā ir globāls ciemats, ģimeņu kopa, taču katrā ģimenē 

esošais tēvs saglabā savu ietekmi. Šādā perspektīvā ir neiespējami runāt par jebkādu 

suverenitātes deleģēšanu (ja vien netiek veidota lielāka ģimene ar Ķīnu kā tēvu tajā). 

Iepriekš minētais valsts izmēra jautājums – Ķīna kā kontinents – arī ir atšķirīgs no 

Rietumu demokrātijas principiem – bez centrālās varas ass ĶTR varētu būt demokrātiska, taču 

ne vienota. Vienlaikus spiediens pēc valdības atbildības par notikumiem reģionālā un provinču 

līmenī rada augsni zāles demokrātijai Ķīnā, kur lielāks atbalsts ir tieši zemāko administratīvo 

vienību demokrātiskā attīstībā, taču bez vertikālās varas ietekmēšanas ambīcijām. Zināmā mērā 

Sji aizstāv horizontālas demokrātijas attīstību, taču bez ietekmes uz varas vertikālēm. Ar šādu 

demokrātijas izpausmi tiek saprasta kopienu demokrātija, kā arī sasaiste ar konfūcisma 

vērtībām, kas tieši neattiecas uz valsts pārvaldīšanu, bet gan savstarpējo sadzīvošanu – 

cilvēcīgumu, saskaņu un orientēšanos uz pasaules kopīguma izjūtu. 

Minētais ir tipiska konfūcisma vērtība, kas principā tiek projicēta arī uz starptautisko 

vidi, un vairāki ar konfūcismu un pārvaldi saistīti elementi šeit ir relevanti – sakaru centrālā 

loma attiecībās, savstarpēji izdevīgu attiecību tīkla dominance, tiesiskuma izpratne pēc 



118 

noregulētām attiecībām, nevis atbilstības konkrētam likuma pantam. Šāda sistēma ir uzskatāma 

par izteikti relacionālu – attiecībās balstītu un līdzīgas reakcijas prasošu no sadarbības 

partneriem. Šādā perspektīvā ĶTR ir maznozīmīgs nolīgumos teiktais, bet gan sadarbībā 

īstenotais, pat pārkāpjot sākotnējo vienošanos – ir īstais nolīguma veids – jeb vēlme sadarboties 

uz regulāras pielāgošanās fona (loģiski ņemot, mazākajam partnerim ir jāpielāgojas 

lielākajam – visos Sji vēstījumos Ķīna ir “lielais un stiprais” sadarbības partneris). 

Likuma izpratnes vēstījums. Kopumā konfūcisma princips – valdīt nevis ar likumu, 

bet valdīt likumu – ir vērā ņemams aspekts ārpolitiskajos vēstījumos, kur valdību griba ir pārāka 

par citiem apstākļiem (piemēram, apgrūtinošiem normatīvajiem aktiem). Apzinoties iepriekš 

minēto ekonomiskā pragmatisma līniju, arī starptautisko sistēmu ĶTR redz kā pārvaldītu, taču 

nodalītu no ekonomiskās izaugsmes, t. i., valdību uzdevums ir nodrošināt, lai privātie uzņēmēji 

varētu attīstīt sakarus, – pašas valdības ir neatkarīgas un jebkurā brīdī gatavas iejaukties 

jebkuros procesos, lai to paātrinātu. 

Likumsakarīgi, ka, fiksējot minētos vēstījumus stratēģiskā priekšstatu līmenī, rodas 

jautājums gan par iekšēju vēstījumu saskanību, gan īpašajām izteiksmju nozīmēm un 

konotācijām. 

Iekšējā saskanība, izteiksmju nozīmes un konotācijas.287 Salīdzinot Hu un Sji 

ārpolitikas vēstījumus stratēģiskā līmenī, Sji vēstījumi, vismaz konceptu līmenī, ir iekšējā 

saskaņotībā. Principā Hu vēstījumos vēl bija tikai ĶTR vīzijas meklējumi, bieža jēdzienu 

pārpaskaidrošana, atbildēšana uz Rietumu kritiku, vairāk reaktīva nekā proaktīva jēdzienu 

definēšana. Tikmēr Sji vēstījumi ir iekšēji saskanīgi, turklāt vairākos aspektos. Pirmkārt, 

saskanīgs ir to rāmējums un uzbūve. 

Sji “Ķīnas sapnis” kalpo par stratēģisko vēstījumu, kas ļauj apvienot arī pašas ĶTR 

identitātes problemātiku starptautiskajās attiecībās, reizē jūtoties kā lielvarai, reģionālai varai 

un attīstības valstij (statuss, kur tiek piemērots, atkarīgs no konteksta), jo “Ķīnas sapnī” tiek 

ietvertas atsauces uz visām šīs identitātes formām, pamatojot ĶTR attīstības ceļu un iekšējā 

loģiskā shēmā novēršot pretrunas šo jēdzienu izpausmēs. Šādi raugoties, Sji “Ķīnas sapņa” 

uzdevums ir ne tikai vēstījumu līmenī tapt pieņemtam un lietotam adresātu un partneru vidū, 

bet arī jāīstenojas normativizācijas, institucionalizācijas un procesualizācijas kontekstos. Šī 

iemesla dēļ arī nepieciešams aplūkot reģionāla taktiskā līmeņa sadarbības formātu, lai kopainā 

ar stratēģisko vēstījumu ainu izprastu sadarbības potenciāla izpildes iespējas – cik tālu “Ķīnas 

sapnis” spēj realizēties, ja to ievēro praktisku vienošanos un sadarbību kontekstā, kā arī kādus 

ierobežojumus un gaidas tas nosaka konkrētā formāta sadarbības valstīm. 

                                                           
287 Iekšējo saskanību, izteiksmju nozīmju un konotāciju izvērtēšanai tika aplūkotas visas Sji 2012.–2017. gada 

runas, kas iekļautas 1. pielikumā.  
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Tādējādi, runājot par iekšējo saskanību, kā arī izpratni par izteiksmju nozīmēm, būtisks 

ir jautājums tieši par tālāko stratēģijas saskanību taktiskos sadarbības formātos, kas šeit tiek 

izprasti kā Ķīnas proponētie sadarbības formāti un šajā darbā – analizētais “17 + 1” sadarbības 

formāts. Stratēģiskā perspektīvā iespējams secināt, ka Sji neliek uzsvaru uz nozīmju 

izskaidrošanu vai fiksētu dominējošu konotāciju, kā tas bija Hu vēstījumu skatījumā. Līdz ar to 

iespējams uzskatīt, ka Sji starptautiskajai sabiedrībai adresētais vēstījums stratēģiskā līmenī ir 

bez ambīcijas, ka adresātiem būtu īpaši jāuztver kādas nozīmes, – stratēģiskā līmenī tiek 

pieteikts, ka tās paredz īpašus uztveres aspektus, taču, kā tie realizējas, ir jāskatās to taktiski 

operacionālā līmenī. Līdz ar to iespējams secināt, ka Sji “Ķīnas sapnis” paredz kā obligātu 

nosacījumu praktiskās sadarbības platformas; to esamība nodrošina tā ticamību, kā arī 

vienlaikus ietver ĶTR vēstījumu turpināšanas iespējas. Par to vairāk noslēdzošajā šīs nodaļas 

apakšnodaļā – skaidrojums sociālā konstruktīvisma perspektīvā, kā arī apkopojums un 

skaidrojums par Hu un Sji kognitīvā diskursa analīzes fiksētajiem vēstījumu elementiem sociālā 

konstruktīvisma skatījumā. 

 

2.3.2. Sji perioda ārpolitikas konceptu un runas aktu dinamikas ietekme  

uz potenciāliem sadarbības formātiem 

 

Kognitīvās diskursa analīzes atklāto vēstījumu perspektīva, skaidrota caur sociālā 

konstruktīvisma perspektīvu, ļauj runāt par ārpolitikas konceptiem kā noteikumiem un runas 

aktiem ar saviem dzīvotspējas nosacījumiem un motivācijām288. 

Aplūkojot “Ķīnas sapņa” iekšējo dinamiku no Hu līdz Sji, secināms, ka Sji “Ķīnas 

sapņa” ietvaros akcentē ĶTR sasniegumu lomu, vadošo lomu, spēka lomu, tādējādi runas akti 

lietotā vēstījumu paskaidrošanā kļūst uzstājīgāki, kā arī vairāk uz praktiskām rīcībām aicinoši, 

dodot vairāk atsauces uz realitāti, ne tikai identitātes konstruktu, kā tas bija raksturīgs Hu 

“Ķīnas sapņa” ideju aizmetņu formulējumos, kuros dominē vēstures elementu lietojums 

tagadnes identitātes paskaidrošanai un nākotnes bažu novēršanai. 

Militāro jautājumu klātbūtne un īpaši izceltie teritoriālās integritātes jautājumi ir būtiska 

novitāte Sji perspektīvā, kas būtu neiedomājama Hu “Ķīnas sapņa” formātā, kur dominējošo 

uzsvaru liek uz miermīlības konceptiem visdažādākajās izpausmēs. Šeit arī ir redzama galvenā 

atšķirība: ja Hu cenšas ĶTR pielīdzināt citām valstīm, Sji “Ķīnas sapnis” ĶTR liek kā 

iespējamo vadošo valsti kopējā labuma vārdā; Hu versijā Ķīna prasās pēc līdzvērtības atzīšanas, 

kamēr Sji versijā – pēc sasniegumu atzīšanas; kamēr Hu “Ķīnas sapnī” starptautiskā sistēma 

netiek kritizēta, bet tiek norādīts uz atsevišķu valstu (ASV) vienpolaritātes nepamatotību 

                                                           
288 Balstoties uz priekšnosacījumu, teksta summāro slēdzienu un netiešo izteikumu analīzi, sasaistē ar Hu 

uzstādījumiem un sociālā konstruktīvisma principiem. 
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starptautiskajā sistēmā, tikmēr Sji “Ķīnas sapnī” tiek kritizēta visa starptautiskās sistēmas 

balstīšanās uz liberālās demokrātijas principiem, piedāvājot pierādījumus ĶTR sadarbības 

modeļu efektivitātei uz citu sadarbības modeļu bāzes. 

Sašaurinot minēto uz“Ķīnas sapņa” analīzi, iespējams gūt vairākas būtiskas atziņas. 

Pirmkārt, “Ķīnas sapnis” ir dinamisks vēstījums, kas iekšēji attīstās, kļūstot uzstājīgāks un 

ambiciozāks pārejā no Hu ārpolitikas konceptiem pie Sji “Ķīnas sapņa” postulātiem, kā arī tiek 

izmantots pēc vajadzības visā tvērumā (tā, piemēram, ja retoriskā kontekstā būs būtiski norādīt 

uz ĶTR miermīlīgumu, tiks izmantoti Hu konceptu elementi; savukārt, ja būs nepieciešamība 

norādīt uz ĶTR ambīcijām būt globālajā pārvaldē kā vadošajai valstij, tiks izmantoti Sji 

postulāti par “Ķīnas sapni”). Šāda pieeja ļauj Ķīnai veiksmīgāk pielāgoties konkrēto noteikumu 

adresātam un, sekojot konstruktīvisma un diskursa analīzes sintēzes noteikumiem, veiksmīgāk 

likt adresātam pieņemt Ķīnas uzstādījumus. Būtībā “Ķīnas sapnis” ir apzināti empātisks 

koncepts, kas tiek attiecināts uz partnervalstīm, meklējot kopīgo un uzsverot tām pieņemamo. 

Apkopojot Hu un Sji runas aktus pēc tā veida sociālā konstruktīvisma dinamikā, 

iespējams secināt, ka Hu ārpolitikas koncepti tiešām uzskatāmi tikai par iedīgļiem valsts 

stratēģijai starptautiskā konceptā. Tajos dominē ekspresīvie runas akti, kas mijas ar 

deklaratīviem runas aktiem. Turklāt visas Hu prezidentūras laikā tikai vietām parādās komisīvo 

runas aktu elementi, taču nav iespējams runāt par pārliecinošiem direktīviem vai asertoriskiem 

runas aktiem. Sociālā konstruktīvisma redzējumā šāda nepilnvērtīga runas aktu klātesamība 

noteikumu kopā liecina par izaicinājumiem noteikumiem, jo tiem trūkst seguma veidot citiem 

aktoriem ticamu sociālo iekārtu un formalizēt plaši lietotas konvencijas. 

Lūkojoties šādā perspektīvā, Hu periodā ĶTR ārpolitikas stratēģiskie koncepti nav 

uzskatāmi par stratēģiskiem, cik neformalizēti vizionāriem, taču arī ar reaģējošu raksturu. 

Attiecīgi par konkrētiem sadarbības formātiem, kuri varētu šādā kontekstā veidoties un kuros 

būtu iesaistīti vairāki multilaterāli partneri, faktiski nav iespējams runāt. Vienlaikus Hu “Ķīnas 

sapņa” iedīgļi būtībā ir kalpojuši Sji koncepcijai vairākos aspektos: 

1. Hu periodā miermīlīgās attīstības, harmoniskās pasaules un civilizācijas 

atjaunināšanas jeb revitalizācijas konceptos ir nosacīti testēts daudz nosacījumu, uz 

kuriem attiecīgi ir reaģējušas rietumvalstis ar savu redzējumu. Tas ļāvis Sji 

izvēlēties stabilākos un pārbaudītākos no Hu konceptiem, kuros ir vismazāk iekšējo 

pretrunu un kuri piešķir vērtību arī “Ķīnas sapnim” Sji formulējumā. Attiecīgi Sji 

pārņēmis virkni konceptu, kas saskan ar viņa redzējumu par ĶTR tēlu 

starptautiskajā sabiedrībā. Interesanti, ka savās runās, tajā skaitā runu summārajos 

teksta apkopojumos, Sji nemin sasaisti ar Hu kā konceptu autoru, bet atsaucas uz 

daudz tālākiem līderiem ĶTR vēsturē, līdz pat Denam Sjaopinam. 
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2. Hu periodā ārpolitikas konceptiem nav klātesošas asertoriskās izpausmes. Pēc 

būtības konceptiem pietrūkst interešu un piederīgās agresijas šo interešu 

aizstāvībai. Piemēram, Hu vispār nemin militārus jautājumus, ģeopolitiskos 

izaicinājumus un citas ar suverenitāti un interesēm saistītas idejas, savā ziņā savus 

konceptus uzturot kā miermīlīgus pāri visam. Šāds redzējums arī nepieļauj faktisku 

sadarbības formātu veidošanu, jo interešu aizsardzības aspekti no sociālā 

konstruktīvisma perspektīvas allaž saistās ar direktīvu, komisīvu un asertorisku 

runas aktu nepieciešamību. Tomēr, raugoties plašākā kontekstā, Hu ārpolitiskie 

koncepti ideāli kalpo Sji, kurš uz tiem var būvēt tālāk savu “Ķīnas sapņa” 

perspektīvu, papildinot trūkstošās komponentes Hu konceptos. Arī Rietumu 

sabiedrības kritika Hu konceptu utopiskajai iedabai ir devusi mandātu Sji konceptos 

daudz vairāk ietvert ģeopolitisko interešu jautājumus. Vienlaikus jānorāda, ka Hu 

konceptos ir mēģinājumi operēt ar direktīvajiem runas aktiem – norādēm, kā Ķīna 

būtu uztverama, taču šo vēstījumu iekšējās saskanības trūkuma dēļ tie nav 

uzskatāmi par pilnvērtīgiem runas aktiem. 

Tomēr vienlaikus arī pati Sji “Ķīnas sapņa” koncepcija ir ar iekšējiem nosacījumiem 

ticamības saglabāšanai. Izvērtējot Sji “Ķīnas sapni”, ir skaidrs, ka tajā pietrūkst skaidru norāžu 

par to, kā realizēt konkrētus sadarbības kanālus, uz kuru potenciālu Sji tik ļoti norāda. Proti, 

“Ķīnas sapnis” būtībā ir apsolījums starptautiskajai sabiedrībai un pašiem ĶTR iedzīvotājiem, 

ko pierāda arī kognitīvās diskursa analīzes kontekstā atklāto elementu izvērtējums pēc sociālā 

konstruktīvisma runas aktu un noteikumu dinamikas principiem. Proti, Sji tekstu korpusos 

identificējami asertoriskie un direktīvie runas akti, turklāt pieaugošā tendencē no 2012. līdz 

2017. gadam, taču ir runas aktu formas, kuras ir arī nosacītā deficītā. Komisīvo runas aktu jeb 

to, kas piesaistīti kopdarbošanās solījuma detaļām, atbalsta prasīšanai no partneriem vājo vietu 

atzīšanas sistēmā utt., ir ļoti maz. Savukārt absolūti dominējoši ir deklaratīvie runas akti ar 

deklarācijām, memorandiem un citiem attiecību deklarēšanās elementiem. Tas apstiprina, ka 

“Ķīnas sapnis” ir Sji apsolījums ne tikai sadarbības partneriem, bet arī pašiem Ķīnas 

iedzīvotājiem, jo liela daļa deklaratīvo runas aspektu tiek atspoguļoti lokālo forumu runās. 

Interesants ir aspekts, ka Sji runās, salīdzinot ar Hu uzstādījumiem, ievērojami 

transformējas ekspresīvo runas aktu forma. Ja Hu ekspresīvajos runas aktos – pateikšanās, 

apsveicināšanās, apsveikuma u. c. runās – dominē vienlīdz liela partneru minēšana kā pašai 

ĶTR veltītais saturs, tad Sji ekspresīvajos runas aktos dominējošais saturs tiek veltīts pašai 

Ķīnai un tās sasniegumiem runā ietverta partnera kontekstā. No tā iespējams secināt, ka Sji 

runās Ķīna kļūst egocentriskāka un pašpārliecinātāka un arī attiecīgi no sadarbības platformām 

to attīstībā paredz dominējošu lomu, uzurpējot līdera lomu jebkurās sadarbības platformas 
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izpausmes dimensijās. Nākamais būtiskais elements, kas fiksējams, izvērtējot runas aktu 

dinamiku, ir Ķīnas lielais uzsvars uz multilaterālisma lomu un kopējas sadarbības nozīmi Sji 

ambiciozajos uzstādījumos par sadarbības mērogiem. Izvērtējot runas piecgades kontekstā, Sji 

ir adresējis visas sabiedrības, bet visvairāk uzsverot sadarbības ar tām valstīm, kuras nonākušas 

grūtībās (turklāt dalījums Rietumu / ne-Rietumu sabiedrībās vairs nav būtisks). ĶTR ir gatava 

darboties kā glābējs un problēmu risinātājs, taču tam ir nepieciešama plaša sadarbība, kurā ĶTR 

būtu centrā. 

 

*** 

Minētie aspekti – deklaratīvo runas aktu pārsvars, ekspresīvo runas aktu specifiskās 

izpausmes un komisīvo runas aktu deficīts – norāda uz to, ka “Ķīnas sapnim” ir nepieciešams 

turpinājums taktiskā līmenī, lai kompensētu iztrūkumus sociālās konstrukcijas noteikumu 

dzīvotspējā. Vēl jo vairāk, arī no kognitīvās diskursa analīzes satura elementiem iespējams 

konstatēt, ka Sji runās ir divi nosacīti “pudeles kakli”, kur nepieciešams tālāk attīstīt paustās 

idejas. Pirmkārt, runās daudz dominē ĶTR ekonomiskās lomas aspekts un ekonomiskie 

apsolījumi, kuru realizācijai nepietiek ar stratēģisko līmeni, tam nepieciešamas lokālās 

izpausmes. Otrkārt, “Ķīnas sapnis” ir arī priekšlikums ĶTR politikas ceļa efektivitātei un 

starptautisko attiecību kārtošanai citā, pēc Sji teiktā, efektīvākā līmenī. Stratēģija viena pati bez 

taktiskām izpausmēm nespēj minētās vajadzības apmierināt, tāpēc Sji “Ķīnas sapnis” ir ne tikai 

apsolījums jaunām sadarbības platformām, bet arī apolījums to ekonomisko un politisko 

attiecību intensificēšanās aspektiem. Vizuāli Hu un Sji ārpolitikas konceptu sakarība ar runas 

aktu raksturojumu redzama 2.5. attēlā. 

 

 

2.5. attēls. Hu un Sji ārpolitikas konceptu runas aktu raksturojums salīdzinošā aspektā 

Avots: autora veidota shēma 
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Runājot par sociālā konstruktīvisma skaidrojumu, vēl iespējams secināt par ietverto 

runas aktu satura priekšlikumiem. Proti, katru noteikumu (šajā gadījumā Hu un Sji ārpolitikas 

konceptu) mērķis ir kļūt konvencionāliem, un šajā procesā ir būtiska gan noteikumu 

formalizācijas pakāpe, gan sarežģītība un tvērums. Ar sarežģītību tiek saprasta noteikumu 

iesakņošanās daudzās institucionālās realitātes versijās. Šajā aspektā arī ir novērojamas zināmas 

tendences. Pirmkārt, Hu priekšlikumi ir neformalizēti, toties sākotnēji ļoti sarežģīti. Savukārt 

Sji noteikumi tiecas uz formalizāciju un tad dinamiski virzās uz sarežģītības pieaugumu un 

tvēruma paplašināšanos. Attiecīgi, ja 2012./2013. gadā Sji uzstājas ar vienkāršotāku, agresīvāku 

kontekstu, tad, tuvojoties 2017. gadam, kad formalizācija īstenojas, noteikumiem parādās jauna 

sarežģītības dimensija, kuras izpausmēm potenciāls ir parādīties reģionālos formātos. Grafiski 

ainas atspoguļojums redzams 2.6. attēlā.  

 

 

2.6. attēls. Hu un Sji noteikumu sakarības formalizācijas,  

sarežģītības un tvēruma dimensijās 

Avots: autora veidota shēma 

 

No iepriekš minētā iespējams secināt, ka “Ķīnas sapnis” attiecībā uz sadarbības 

platformām paredz vairākus nosacījumus: pirmkārt, sadarbības platformām jāieved un 

jāstiprina ekonomikas un politikas sasaistes aspekti; otrkārt, jānodrošina komisīvo runas aktu 

deficītu dzēšana. Treškārt, saturiski raugoties, jānodrošina “Ķīnas sapņa” apsolījuma 

izvērsums. Visbeidzot jāturpina noteikumu formalizēšanas, sarežģībiskošanas un tvēruma 

paplašināšanās virziens runas aktu dinamikā. Minētais paredz vajadzību stratēģijas iekšējās 

Hu ārpolitikas 

koncepti 

Sji ārpolitikas 

koncepti (2012) 

Sji ārpolitikas koncepti ar “17+1” 

komponentiem (2017) –

pārbaudāms atrašanās vietas 
potenciāls 
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saskanības turpinājumam – apakšvēstījumiem, kas nenonāk pretrunā ar virsvēstījumiem un 

priekšstatiem par noteikumu adresātu vēlmēm. 

Kā “Ķīnas sapnis” universālismā un reizē iekšējā dinamikā iedarbojas uz praktiskās 

politikas aspektiem, apakšvēstījumiem un taktiskās izpausmes līmeņiem, aplūkots nākamajā 

nodaļā, pievēršoties gadījuma – reģionālā sadarbības formāta “17 + 1” – analīzei. Tajā sasaistīta 

globāla un reģionāla diskursa kognitīvo modeļu dinamika, aplūkojot priekšnosacījumu, 

summāro teksta slēdzienu un iekšējās saskanības, kā arī runas aktu dinamiku loģiku. 
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3. Sadarbības formāta “17 + 1” gadījuma analīze 
 

“17 + 1” sadarbības formāts ir piesaistījis starptautiskās sabiedrības uzmanību kopš 

2011. gada, jau praktiskā starptautisko attiecību dienaskārtībā konfrontējot Eiropas valstu 

lēmumu pieņēmējus ar ĶTR piedāvājumu vienoties kopējā politikā reģionālās sadarbības 

attīstīšanai. Formāts pēdējā laikā piedzīvojis daudz kritikas gan akadēmiskā, gan mediju, gan 

politikas dienaskārtības telpā, kontekstā ar sākotnējā pacēluma un sadarbības apņēmības 

izbalēšanu, nenonākot līdz iecerētajai praktiskās sadarbības dinamikai.289 Tieši tāpēc ir būtiski 

aplūkot tieši šo formātu, jo tas reizē ierakstās un neierakstās ĶTR veiksmes stāstā sadarbībā ar 

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, turklāt ļoti dažādi šajās valstīs tiek uztverts kopš 

formāta izveidošanas brīdim līdz šodienai. Reģionālo un globālo vēstījumu mija ir uzmanības 

lokā plašās akadēmiskās debatēs par “17 + 1”,290 un šajā darbā šī mija tiek aplūkota, meklējot 

iekšējo saskanību, pretrunas un slēdzienus, ko tā nosaka par globālā diskursa ietekmi uz 

reģionālo formātu. 

“17 + 1” formāts ir īpašs ar to, ka stratēģiskajā kontekstā ir daļa no Sji visaptverošās 

“Joslas un ceļa” iniciatīvas, kas vienlaikus papildina “17 + 1” formātu, taču arī ievieš jaunus 

konceptuālus uzstādījumus. “17 + 1” sadarbības formāts publiski tika pieteikts 2011.– 

2012. gadā, iezīmējot īpašu sadarbību starp Ķīnu un 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas 

valstīm. Būtībā Sji par “17 + 1” runā caur “Joslas un ceļa” iniciatīvu, kuras loma un 

nevainojama reputācija Sji ir bijusi tik būtiska, ka tvērums paplašināts, pat mainot nosaukumu 

jau tās īstenošanas gaitā.291 

Izskanot gan “Joslas un ceļa”, gan “17 + 1” iniciatīvām īpašai sadarbībai ar konkrēta 

reģiona valstīm, dominējošais diskurss Rietumu sabiedrībā ietvēra uzskatu, ka Ķīnai jau ir labi 

sagatavots un detalizēts plāns ar sadarbības nosacījumiem.292 Tomēr formāta raksturojums – 

multilaterāla daudzlīmeņu sadarbības iniciatīva (multilayerd multilateralism)293 – ietvēra lielas 

vēstījumu kopas, Ķīnai nododot vēstījumus par visu, saplūstot rīcībpolitikas un nacionālās 

politikas un globālās politikas robežām. Attiecīgi vēstījumu dinamikas gan formas, gan satura 
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kontekstā analīze, kas attiecināma uz “17 + 1” formātu, identificējot tos pašus parametrus, kas 

atrodami “Ķīnas sapņa” diskursā, un, aplūkojot to sakritību, ļauj ievērot skaidru analīzes līniju. 

“17 + 1” formāta diskursa konteksts ietver ne tikai “Ķīnas sapņa” un Sji prezidentūras 

fonu, bet arī savas specifiskās izpausmes, kas tajā izpaužas redzamāk – tieši ap ekonomiskās 

attīstības asi. Ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmes dinamika un tās interpretācija ĶTR 

redzējumā, skatot tās vietu globalizācijā gan kā patērētājam, gan virzītājam, rīcībpolitikas 

izpausmēs ietver ontoloģiski pozitīvisku skatu (starptautisko attiecību izpratnē) uz lietu kārtību, 

kur ekonomikas izaugsme ir mērķis un līdzeklis vienlaikus.294 Šī ir pamata platforma arī “Joslas 

un ceļa” un “17 + 1” iniciatīvā – mērķis un līdzeklis reizē.295 To ir būtiski apzināties kā izejas 

pozīciju, jo iepriekš minētā daudzlīmeņu multilateralitāte ir analizējamo pozīciju izaicinājums – 

sagaidot stratēģijai sekojošu taktiku, nav iespējams, ja viens no stratēģijas mērķiem ir paša 

procesa kā līdzekļa uzturēšana. Līdz ar to būtiska ir minēto iniciatīvu skatīšana kontekstā ar 

lielajiem stratēģiskajiem vēstījumiem, jo tie nav to vertikāls atvasinājums, bet gan paralēli 

ietvari ar saviem vēstījumiem, kas zināmā mērā kopē lielos vēstījumus, taču ietver arī lokālajam 

saskarsmes partnerim interesējošus jautājumus. To iekšējā loģikā un vēstījumu dinamikā ir 

tiešās paralēles un līdzības, taču arī atkāpes ar savu vērā ņemamu loģiku. Kā šīs atkāpes 

īstenojas jeb kā “Ķīnas sapņa” vēstījumi izpaužas reģionālā formātā un ko tas ļauj spriest par šī 

formāta dzīvotspēju, aplūkots nākamajās apakšnodaļās. 

 

3.1.  Sadarbības formāta “17 + 1” izcelsme un institucionālie aspekti 

 

Pēdējo 30 gadu laikā ĶTR un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis piedzīvojušas 

dažādas fragmentētas attiecību fāzes. “17 + 1” formāta iniciatīva šo attiecību “Brauna 

kustībā”296 kalpoja reizē gan kā jauna reģionāla pieeja, gan sadarbības platforma visaptverošai 

citu attiecību iniciatīvu politikai, gan kā daļa no ĶTR uz āru iešanas politikas kopumā. Šeit 

minami būtiski formāta institucionālie un izcelsmes aspekti, kas ir ciešā piesaistē tālāk 

aplūkotajiem kognitīvajiem modeļiem diskursa analīzē. Par institucionalizēšanās aizsākumu 

“17 + 1” formātam uzskata 2011. gadu, kad oficiālajā vizītē Ungārijā toreizējais ĶTR premjers 

Veņs Dzjabao (Wen Jiabao) paziņoja par ĶTR apņemšanos attīstīt īpašas attiecības ar CAEV 
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valstīm297, turklāt šīs apņemšanās realizēšanai ir jāveido jauns sadarbības formāts un 

institucionālais mehānisms. 

Kā nākamais formāta attīstības posms minams 2012. gads, kad Varšavā ĶTR un 

16 CAEV valstis kopīgi nodibināja sadarbības platformu, piešķirot tam “16 + 1” sadarbības 

formāta nosaukumu. Institucionalizēšanās pirmais posms ietver vienotos standartos balstītu 

attiecību koordināciju. Formātā ietilpst Albānija, Bosnija un Hercegovina, Horvātija, 

Maķedonija, Melnkalne, Serbija, Slovēnija, Bulgārija, Rumānija, Čehija, Ungārija, Polija, 

Slovākija, Latvija, Lietuva un Igaunija. Paralēli šim formātam jau minētā “Joslas un ceļa” 

iniciatīva reizē stiprina šobrīd esošo “17 + 1” sadarbību un darbojas kā atsevišķs redzējums, 

kurā vairāk dominē pašas Ķīnas ārpolitiskais skatījums.298 Būtiski, ka kopā ar Varšavas samitā 

noslēgto vienošanos par sadarbības veidošanu dalībvalstu premjerministru sanāksmē tika 

pieņemti “12 pasākumi” (Twelve Measures), kuros tika ietverti stratēģiskie sadarbības mērķi 

un veids, kā sadarbība realizēsies kontekstā ar rīcībpolitiku instrumentiem.299 Mērķu minēšana 

ir būtiska, jo parāda pirmā rīcības samita vienošanās punktu tvērumu un arī redzējuma 

amplitūdu, līdzās mijiedarbojoties dažādu līmeņu vēstījumiem – politiskiem un ekonomiskiem, 

globāliem un lokāli interesantiem, īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības motīviem. Vienlaikus 

raksturīgi, ka Sji sākotnējie apsvērumi kalpo kā ilgstoša platforma un, kā norāda virkne 

analītiķu, pirmie pieteikumi ir visambiciozākie un nosaka toni līdz kaut kam revolucionāri 

jaunam.300 

“12 pasākumi” ietver šādas apņemšanās un rīcības: 

1. Sekretariāta izveidošana sadarbībai starp Ķīnu un Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīm. Sekretariāts ir piesaistīts Ķīnas Ārlietu ministrijai un ir 

atbildīgs par saziņu un koordināciju jautājumos, kas saistīti ar sadarbību, 

gatavošanos vadītāju sanāksmēm un uzņēmējdarbības forumiem, kā arī platformas 

rezultātu monitorēšanu un apkopošanu. Centrāleiropas un Austrumeiropas 

sadarbības valstis izraugās sadarbības iestādi un koordinatoru, kas piedalīsies 

sekretariāta darbā pēc brīvprātības principa.301 Būtiski, ka jau sākotnēji šī punkta 

kontekstā izskan doma par sadarbības institucionalizāciju, taču vienlaikus rūpīgu 
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līdzsvara ievērošanu, vairoties no birokrātiskā sloga radīšanas.302 Tēze, ka lēmumu 

pieņemšanas ātrumam jātiek saglabātam līdzvērtīgi politiskās vienošanās ātrumam, 

ir būtiska šajā kontekstā, kas ir iekšēji pretrunīgs un lēmējvaras un izpildvaras 

principus sapludinošs. Augstas intensitātes politiskās klātesamības saglabāšana ir 

elements, ko arī būtiski atzīmēt un kas attiecas uz visām 12 iniciatīvām. 

2. Kredītlīnijas izveidošana 10 miljardu ASV dolāru apmērā, no kuras noteikta daļa ir 

koncesiju aizdevumi, galveno uzmanību pievēršot sadarbības projektiem tādās 

jomās kā infrastruktūra, augstās un jaunās tehnoloģijas, kā arī videi nekaitīga 

ekonomika. 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis var iesniegt projekta 

pieteikumu Ķīnas Valsts attīstības bankai, Ķīnas Eksporta un importa bankai, Ķīnas 

Rūpniecības un komercbankai, Ķīnas Būvniecības bankai, Ķīnas Bankai vai Ķīnas 

Citic bankai.303 Tāpat kā pārējos pasākumos, finansējuma apsolījumam ir būtiska 

loma kopējā “16 + 1” komunikācijā. ĶTR globālās ekonomikas modernizācijas 

koncepts, kas ietver ĶTR kā vadošo ekonomikas attīstībai ārvalstīs, ir izšķirīgs, un 

atšķirībā no institucionalizācijas uz abpusējīguma pamata ĶTR ieliek formāta 

saskarsmes vadošajā pozīcijā.304 

3. Investīciju sadarbības fonda izveidošana Ķīnas un CAEV valstu sadarbībai ar mērķi 

pirmajā posmā piesaistīt 500 miljonu ASV dolāru.305 Kopējā investīciju fonda 

jautājums cieši saistīts ar sagaidāmās sadarbības konceptu un kopēju izpratni par 

investīciju vides attīstīšanu.306 Sākotnēji ambiciozi noteiktais mērķis ir viens no 

diskusiju punktiem, kur atspoguļojas nepieciešamība izprast ĶTR redzējumu 

niansētā un reizē lielmēroga skatījumā. 

4. Tirdzniecības un investīciju veicināšanas misiju nosūtīšana uz Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīm, lai papildus virzītu uz priekšu divpusējo ekonomisko 

sadarbību un tirdzniecību.307 ĶTR kā tirdzniecības misionāra ideja ir ļoti klātesoša 

un, kas paradoksāli, precīzi atkārto kristīgās misionārijas ideju. Ķīnas tirdzniecības 
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misijas tiek pozicionētas kā iespējas citām valstīm CAEV valstu kontekstā – 

ekonomiskais glābiņš. 

5. Ķīnas apņemšanās, ņemot vērā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu faktiskos 

apstākļus un vajadzības, rosināt Ķīnas uzņēmumus sadarboties ar attiecīgajām 

valstīm, lai nākamajos piecos gados katrā valstī izveidotu vienu ekonomisko un 

tehnoloģisko zonu. Tas ietver atbalstu vairāk Ķīnas uzņēmumiem piedalīties 

ekonomisko un tehnoloģisko zonu attīstībā attiecīgajās valstīs.308 

6. Ķīna izsaka gatavību aktīvi izpētīt 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu 

finansiālo sadarbību, piemēram, valūtas mijmaiņas darījumus, norēķinus par vietējo 

valūtu par pārrobežu tirdzniecību un banku filiāļu izveidi savā valstī, lai uzlabotu 

atbalstu un pakalpojumus praktiskai sadarbībai.309 Jāpiezīmē, ka abi iepriekšējie 

punkti sasaucas ar ĶTR vēlmi atvērt valstis sadarbībai visās jomās, eventuāli 

atkāpjoties no politiskā līmeņa. Ķīnas spējas atrisināt visu jomu problēmas ir 

elements, kas parādās, spoguļojot Sji “Ķīnas sapņa” pieeju. 

7. Ekspertu padomdevēju grupas izveidošana transporta tīkla izbūvei starp Ķīnu un 

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. Ar Ķīnas Tirdzniecības ministriju kā 

koordinatoru un 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kas piedalās 

brīvprātīgi, Ķīna un Eiropas valstis apņemas pētīt reģionālo automaģistrāļu vai 

dzelzceļa demonstrējumu tīklu veidošanu, izmantojot kopuzņēmumus, koplīgumus 

un citus līdzekļus.310 Visu trīs iepriekš minēto apņemšanos un rīcību specifika ietver 

ciešas sadarbības un faktiskas informācijas apmaiņas augstu intensitāti, kā arī 

gatavību meklēt nestandarta risinājumus sadarbības veicināšanai.311 Vienlaikus 

ambicioza ir arī jautājuma šķietami straujā gaita, kas ir raksturīga visiem ĶTR 

pieteiktajiem uzdevumiem ārpolitiskajā diskursā. 

8. Foruma ierosināšana sadarbībai kultūras jomā starp Ķīnu un Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīm un šajā sakarā rīkot regulāras augsta līmeņa ekspertu 

sanāksmes par kultūras, kultūras festivāliem un tematiskiem pasākumiem.312 

9. Piecgades plāna izveidošana, kura izpildes uzdevums ir 5000 stipendiju piešķiršana 

16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, tostarp atbalstīt programmu 
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Confucius Institutes and Confucius Classrooms 16 valstīs un uzaicināt 1000 

studentu no attiecīgajām valstīm nākamajos piecos gados studēt ķīniešu valodu 

Ķīnā. Veicināt universitāšu apmaiņu un kopīgus akadēmiskus pētījumus un 

nākamajos piecos gados nosūtīt 1000 studentu un zinātnieku uz 16 valstīm.313 

10. Tūrisma alianses ierosināšanas priekšlikums, kurš apvienotu Ķīnu ar Centrāleiropas 

un Austrumeiropas valstīm, kuru koordinēs Ķīnas Tūrisma administrācija un kurā 

varēs piedalīties abu pušu civilās aviācijas iestādes, ceļojumu aģentūras un 

aviosabiedrību uzņēmumi. Mērķis ir veicināt savstarpēju uzņēmējdarbību un 

kopīgu tūrisma galamērķu attīstību, kā arī izpētīt iespēju atvērt tiešākus lidojumus 

starp Ķīnu un 16 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm. 

11. Pētniecības fonda izveidošana attiecībām starp Ķīnu un Centrāleiropas un 

Austrumeiropas valstīm. Ķīna ir gatava katru gadu nodrošināt divus miljonus juaņu, 

lai atbalstītu akadēmisku apmaiņu starp pētniecības institūtiem un abu pušu 

zinātniekiem.314 

Visi iepriekš minētie punkti saistās ar sadarbības veicināšanu neekonomiskās jomās – 

kultūrā, pētniecībā, akadēmiski administratīvā līmenī, kā arī tūrisma sadarbības kontekstā. Arī 

šo nozaru sadarbības plāniem raksturīgs ambiciozs tvērums un sadarbības perspektīva, kas 

ietver abpusējīgumu sadarbībā pēc noklusējuma,315 taču dominance procesu virzībai ir ĶTR 

pusē; precīza šo lomu un principu neizrunāšana un atšķirības to izpratnē ļauj runāt par pretrunu 

un iespējamiem šķēršļiem sadarbībai ilgtermiņā. Kritiska šķiet arī ekonomiskā asimetrija 

neekonomiskajos pasākumos.316 Pat runājot par kultūru un citām sadarbībām, ĶTR ekonomiskā 

varenība pār sadarbības valstīm tiek lietota kā universāls caurvijas elements. 

12. Visbeidzot Ķīna šajā sākotnējā ieskicē piesaka no 2013. gada rīkot Ķīnas un 

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu jauno politisko līderu forumu un uzaicināt 

jauniešu pārstāvjus no abām pusēm uz forumu, lai veicinātu savstarpēju sapratni un 

draudzību.317 Jauniešu loma ĶTR perspektīvā ir neatraujama no politiskās  
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aktivitātes konteksta, līdz ar to šī punkta ietveršana formātā ir loģiska un ĶTR 

kopainas izpratni raksturojoša, tomēr turpmākajos formāta attīstības gados minētie 

neekonomiskie parametri pakāpeniski zudīs. 

 “17 + 1” formāta izpratnei noteikti klātesoša ir arī minētā “Joslas un ceļa” iniciatīvas 

ideja. Tā ir, no vienas puses, paralēla politika, no otras, apjomīgāks stratēģiskais vēstījums, kurā 

“17 + 1” iekļaujas, kā tiek raksturots no pašas ĶTR autoru puses, “Joslas un ceļa” un “17 + 1” 

platformas ir savstarpēji papildinošas, bet arī savstarpēji izrietošas.318 Attiecīgi minami daži 

kognitīvajai modelēšanai būtiski “Joslas un ceļa” izcelsmes institucionālie aspekti. Kā norādīts 

ĶTR Valsts padomes, Ķīnas Valsts attīstības un reformu komisijas, ĶTR Ārlietu ministrijas un 

ĶTR Tirdzniecības ministrijas kopizstrādātā rīcības plānā, “Joslas un ceļa” iniciatīva ir tiešs 

turpinājums divu tūkstošu gadu senai tirdzniecības un kultūras ceļu atvēršanai – Zīda ceļam.319 

Balstoties ĶTR oficiālajā nostājā, par “Joslas un ceļa” iniciatīvas institucionalizācijas sākumu 

uzskatāms 2013. gada septembris, prezidentam Sji Dzjiņpinam Kazahstānas vizītes laikā 

uzrunājot klausītājus par Zīda ceļa ekonomiskās joslas konceptu Nazarbajeva universitātē.320 

Izvēlētā uzrunas vieta nav nejauša, jo Zīda ceļa ekonomiskās joslas ideja ietver Ķīnas un 

Centrālāzijas sadarbības aspektu, lai šo vīziju realizētu. 

Pēc mēneša šī statēģiskā vīzija tiek pieteikta Ķīnas–ASEAN sanāksmē Indonēzijas 

parlamentā, Sji piedāvājot partnervalstīm ciešāku sadarbību ASEAN kontekstā, raugoties 

21. gadsimta Jūras zīda ceļa virzienā, kur uzsvars būtu uz jūras tirdzniecības ceļu un ostu 

sadarbību. Ne mazsvarīgi, šo domu pavada arī Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas 

dibināšanas priekšlikums reģionālās infrastruktūras attīstīšanas vajadzībām, kā arī ekonomiskās 

sadarbības pastiprināšanai.321 “Joslas un ceļa” koncepts tiek stiprināts arī iekšpolitiski, un 

2013. gada novembrī tas izskan ĶKP 18. Centrālkomitejas plenārsesijā, piesakot stabilu vietu 

arī iekšpolitiskajā diskursā par ĶTR ārpolitikas virzieniem. Šajā uzsaukumā liela nozīme tiek 

piešķirta ĶTR kaimiņu valstu atbalstam ekonomiskās izaugsmes centienos. Tieši pēc mēneša 

Sji aicina sākt stratēģisko plānošanu iniciatīvas realizācijai ikgadējā Centrālajā ekonomikas 

darba konferencē (Central Economic Work Conference), dodot mandātu iniciatīvu saistīt ar 

citām jau īstenotām un vēl īstenojamām sadarbības platformām.322 
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2014. gada kontekstā iniciatīvas tvērums un pieteikumu intensitāte starptautiskajā vidē 

kļūst intensīvāka, par tās vēstnešiem kļūstot arī citām ĶTR amatpersonām. Pēc Sji tikšanās ar 

Krievijas Federāciju un Vladimiru Putinu 2014. gada februārī,323 kur tika panākta vienošanās 

veidot jaunu kopēju infrastruktūru, kā arī attīstīt Krievijas Eirāzijas un ĶTR dzelzceļa 

savietojamību un sistēmas, jau nākamajā mēnesī ĶTR premjers Li Kecjans iniciatīvu saista ar 

valdības padarīto darbu, vienlaikus norādot uz ĶTR lomu citu valstu ekonomiku līdzsvarošanā 

ar šīs iniciatīvas starpniecību, konkrēti, Bangladešas–Ķīnas–Indijas–Mjanmas ekonomiskā 

koridora attīstīšanā un Ķīnas–Pakistānas ekonomiskā koridora izstrādē. 

Būtisks elements ir 2014. gada maijā atklātā loģistikas termināļa Austrumķīnas 

Džiangsu provincē pozicionēšana publiskajā diskursā. Termināļa izbūvē piedalījās Kazahstāna 

un ĶTR ar 98 miljonu ASV dolāru investīcijām. Loģistikas centra uzdevums ir nodrošināt 

Āzijas valstīm labāku pieeju aizjūras eksportam, taču būtiski atzīmēt, ka termināļa atklāšana 

jau tika prezentēta pilnībā “Joslas un ceļa” iniciatīvas vēstījumos, proti, kā tās darbības 

rezultāts, kaut arī centra būvniecība tika sākta vēl pirms stratēģijas publiskas pieteikšanas. Līdz 

ar to šis gadījums simboliski iezīmē ierāmēšanas taktiku, ko ĶTR lieto iniciatīvas kontekstā – 

jau agrāk esošu un / vai paralēlu iniciatīvu, rīcībpolitiku un to izpausmju integrēšana un 

ierāmēšana vienā kopējā stratēģiskā iniciatīvā. 

Vērā ņemami ir pieteiktās un uzsāktās institucionalizācijas tempi – 2014. gada oktobrī 

jau 21 Āzijas valsts paraksta Sapratnes memorandu Āzijas Infrastruktūras investīciju bankas 

(AIIB) dibināšanai, Pekinai pozicionējot sevi kā šīs bankas centru. Pēc mēneša Sji Ķīnas un 

Āzijas–Klusā okeāna Ekonomiskās kooperācijas valstu līderu samitā paziņo, ka ĶTR veidos 

vēl papildus 40 miljardu ASV dolāru Zīda ceļa fondu.324 ĶTR ārpolitikas analītiķis Deivids 

Šambaus (David Shambaugh) šī samita paziņojumus dēvē par pagrieziena punktu, piesakot Sji 

“Ķīnas sapņa” atvasinājumu – Āzijas–Klusā okeāna sapni, reizē stiprinot ĶTR centrālo vietu 

sapnī jeb stratēģijā, kurā jau ir paredzēta vieta citām reģiona valstīm, bet šī vieta definēta 

hierarhiskās attiecībās ar Ķīnu.325 “Joslas un ceļa” iniciatīvas kontekstā Šambaus norāda, ka 

iespējams runāt par t. s. ofensīvās maigās varas politikas sākumu, kas ir jauna tvēruma maigās 

varas izpausme. Tā apvieno gan pievilcības, gan ekonomiskās saistīšanas aspektus ne tikai pēc 

paustā politiku satura, bet arī pēc institucionālās formas un veidiem, kā pie šīs formas nonāk, – 

                                                           
323 Xi Jinping Holds Talks with President Vladimir Putin of Russia, Stressing to Expand and Deepen Practical 

Cooperation, Promoting China-Russia Comprehensive Strategic Partnership of Coordination to Higher Level. 

2014. Ministry of Foreign Affairs of The People’s Republic of China, 20.05.2014., 
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324 Asia-Pacific Economic Cooperation, Summit 2014, https://www.apec.org/Press/Photos/2014/ 
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325 The Beijing APEC Summit in Review, https://thediplomat.com/2014/11/the-beijing-apec-summit-in-review/. 
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ātros, solījuma veida, piedāvājuma, no kura nevar atteikties, formātā.326 Šāds skatījums, 

protams, iederas neokonservatīvi kritiskā ASV analītiķu redzējumā, taču par patiesu iespējams 

pieņemt atziņu, ka pastāv specifiska ekonomisko (un caur to politisko) attiecību 

institucionalizācijas pieeja, kas ir atšķirīga no citiem starptautisko attiecību veidošanas 

principiem ar vērienu un piedāvāto ambīciju tvērumu. 

Minēto apstiprina arī īpašā pieeja, it īpaši iniciatīvas pirmajos gados, mēģinājumā saistīt 

stratēģiskā sapņa mērogu ar ātri identificējiem rīcībpolitikas rezultātiem, vienlaikus saglabājot 

atvērtību pievienoties augstas intensitātes sadarbībai. 2015. gada janvārī AIIB dalībnieku skaits 

palielinājās līdz 26, pievienojoties Jaunzēlandei, Maldīvu salām, Saūda Arābijai un 

Tadžikistānai, kam secīgi februārī sekoja īpaši sasaukta Ķīnas sanāksme, lai precizētu 

iniciatīvas prioritātes, lielāku uzsvaru liekot uz infrastruktūras izbūves aspektiem un finanšu 

darījumu atvieglojumiem. 2015. gada martā ĶTR premjers Li Kecjans savas valdības ziņojumā 

norādīja, ka pie iniciatīvas prioritātēm un to izpildes realitātē ĶTR apņemas darboties vēl ātrāk 

un ambiciozāk, gan vienkāršojot muitas nosacījumus, gan attīstot jaunus loģistikas punktus 

starptautiskās tirdzniecības atvieglošanai.327 

2015. gads ir īpašs ar to, ka līdzās strauju sadarbību slēgšanai palielinājās Rietumu 

(konkrēti, Vašingtonas analītiskā spārna) kritika notiekošajam procesam, kurā “Joslas un ceļa” 

iniciatīva salīdzināta ar Maršala plāna vērienu Eiropas atjaunošanai pēc Otrā pasaules kara. 

Pekinas diskursa reakcija uz šiem pārmetumiem ir vērā ņemama, jo ietver tiešas atsauces uz Hu 

Dzjiņtao sapņa platformu šajos jautājumos. Proti, 2015. gada martā ĶTR ārlietu ministrs Vans 

Ji (Wang Yi) īpaši norāda, ka “Joslas un ceļa” iniciatīvai nav nekā kopīga ar to vērtību sistēmu, 

kādā atradās Maršala plāna realizācija: “...[iniciatīva ir] ietverošas sadarbības rezultāts, nevis 

ģeopolitisks rīks, un to nedrīkst skatīt novecojušā Aukstā kara mentalitātē.”328 

Jau pats veids, kā tiek veidota sadarbība gan “Joslas un ceļa”, gan “17 + 1” iniciatīvā, 

norāda uz konstruktīvisma un diskursa analīzes specifikā skaidri analizētām formas niansēm. 

Lai saprastu, kā “17 + 1” formāts mijiedarbojas ar “Ķīnas sapni”, būtisks ir tajā lietotais 

vēstījumu tvērums kognitīvajiem modeļiem nepieciešamajā priekšnosacījumu, summāro teksta 

slēdzienu un iekšējās saskanības dimensijās. 
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3.2. Sadarbības formāta “17 + 1” lietotie stratēģiskie vēstījumi 

 

Šajā nodaļā aplūkojamie “17 + 1” stratēģiskie vestījumi iedalīti divās kategorijās. 

Pirmkārt, aplūkoti tie vēstījumi, kas bez tiešas atsauces uz ĶTR prezidentu Sji Dzjiņpinu ir 

caurvijas elements ĶTR komunikācijas platformās un formāta oficiālajā komunikē 

(pavadošajās relīzēs un rakstos oficiālajos ĶTR avotos “17 + 1” samitu kontekstā), kas ir 

saskarē ar starptautiskajiem vēstījumu adresātiem. Otrkārt, jāskata tieši ĶTR prezidenta Sji 

Dzjiņpina vēstījumi sasaistē ar “17 + 1” tematiku. Treškārt, aplūkojami arī Ķīnas premjeru 

izteikumi sasaistē ar “17 + 1” samitiem kā daļa no jau minētajiem oficiālajiem notikumu 

pavadošajiem komunikē. 

 “Joslas un ceļa” uzstādījums ir pirmais slānis, kas jāņem vērā, sākot izvērtēt “17 + 1” 

formātā esošos vēstījumus. Iniciatīvas pamattekstā ir ielikts uzstādījums, kas ar vēstures 

pieredzes palīdzību piedāvā pārrakstīt mūsdienu pasaules notikumus. “Joslas un ceļa” rīcības 

plāna preambulā ir minēts, ka Zīda ceļa gars ir tas, kas dominē ĶTR redzējumā.329 Ārpolitiskās 

iniciatīvas, kuras ir ieguvums visai cilvēcei, ne tikai konkrētajam reģionam, kuras ir ne tikai par 

ekonomisko sadarbību, bet arī apmaiņu ar kultūras vērtībām, darbojoties kā tilts saskarsmei, – 

šī ir vēstījuma daļa, kas kopē harmoniskās attīstības konceptus un miermīlīgās pacelšanās 

konceptus. Šeit ir arī novitāte sasaistē ar 21. gadsimta raksturu ĶTR izpratnē, kurš ietver pasauli 

pēc finanšu krīzes, ar reģionālo konkurenci un globālās ekonomikas lomu lokālajās 

izaugsmēs.330 

Šis uzstādījums nav tikai ĶTR lomas izcelšana globālo izaicinājumu risināšanā, bet 

iezīmē arī ĶTR lomas vēsturisko loģiku – Rietumu pasaules radītie izaicinājumi ir risināmi ar 

to pašu garu, kas valdīja pirms Rietumu pasaules dominances. Skaidra ir nostāja, ka ĶTR 

piedāvātais sadarbības modelis ir alternatīva starptautisko attiecību arhitektūrai, kas piedāvā 

fragmentētus risinājumus, kamēr ĶTR pieeja risina kompleksas problēmas. Šis fenomens 

iepriekš jau fomulēts Ivana Martčeva (Ivan Martchev) tēzēs par ĶTR Sji Dzjiņpina 

administrācijas mīlestību uz sudraba lodēm – sarežģītu problēmu ātriem, vispatverošiem 

singulāriem risinājumiem. Martčevs raksta par ĶTR sudraba lodi – valūtas devalvāciju 

sarežģītās ekonomiskās situācijās, taču sudraba lodes koncepts ir izceļams kā atsevišķs 

vēstījums, kad ĶTR diskursā atspoguļojas sarežģītas problēmas.331 
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Ideja pretnostatīt starptautisko attiecību problemātiku un tad ar konkrēto iniciatīvu 

piedāvāt visaptverošu apstiprinājumu ir skaidri identificējama iezīme visos vēstījumos. 

Vienlaikus līdzās ekonomikas globalizācijas kontekstam ar Ķīnu kā attīstības centru 332 

“17 + 1” vēstījumam ir raksturīgs atdrošībiskošanas temats. Tomēr, ja “Ķīnas sapņa” kontekstā 

atdrošībiskošana iet roku rokā ar depolitizāciju, tad “17 + 1” kontekstā ir nolasāma novitāte, ka 

šie vēstījumi ir nošķirti, proti, depolitizācija nav akcentēts aspekts. Šis aspekts nav atraujams 

no Ķīnas “divu kāju politikas”, kas akcentē bilaterālu attiecību veidošanu ar CAE valstīm, nevis 

“17 + 1” izmantot kā monolītu bloku Ķīnas un Eiropas Savienības attiecību formātā.333 Šis 

aspekts ir vērā ņemams, jo ĶTR ir reaktīvi spiesta kompensēt ES reakciju uz šo politiku, kuras 

dēļ tā tiek uztverta negatīvi Eiropas Savienības oficiālajā vēstījumā ĶTR šķeltnieciskās pieejas 

dēļ, pareizāk sakot, ĶTR vairākkārt uzsver, ka tā tiek uztverta Eiropā, vienlaikus pārmetot 

Eiropas Savienības valstīm Aukstā kara izpratni reģionu sadarbības izpratnē un pārāk 

ierobežojošu attieksmi pret ciešāku ES un ĶTR sasaisti finanšu jomā.334 

Lai mainītu šo vēstījumu, ĶTR projicē uz CAE valstīm pēckoloniālisma telpas 

vēstījumu, akcentējot suverenitātes nozīmi un kopīgu atkopšanos no koloniālisma varām.335 

Taču ir būtiski, ka valstu suverēnā pašapziņa nenozīmē noslēgšanos sadarbībai ar citām zemēm 

(Ķīnu šajā gadījumā) un ekonomisko protekcionismu, tāpēc suverenitātes akcents tiek 

kompensēts ar neoliberālisma vērtību kritiku starptautiskajās un nacionālajās sistēmās, kā 

atrisinājumu piedāvājot ĶTR īpašo ceļu – tradīcijas un kultūras mijiedarbību ar ekonomisko 

pragmatismu. Iepriekš minētais, protams, nav atraujams no Rietumu telpā notiekošajām 

politiskajām aktualitātēm un ĶTR reakcijas spēju uz tām. Izdalāmi vairāki faktori, kas “17 + 1” 

vēstījumu atspoguļo arī kā iespēju diskursu: 

1. Eiropas Savienībā pēckrīzes periodā valdošā politiskā fragmentācija un populisma 

diskurss ļauj ĶTR atgriezties pie sākotnējā Hu piedāvājuma – ĶTR piedāvā 

stabilāku vērtību sistēmu, kur lielāka loma ir atkāpēm no neoliberālisma. Ķīnas ceļš 

kā alternatīva Rietumu ceļam ir īpaši saistošs tieši “17 + 1” kontekstā, jo iniciatīvas 

dalībvalstis netiek pozicionētas kā Rietumu sistēmas valstis, drīzāk ceļā uz jaunu 

sistēmu esošas. Šajā vēstījumā būtisks ir brīvprātīguma un maigās varas diskurss. 
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2. Otrs elements ir no Sji sapņa, proti, daudz pragmatiskāks līdzsvara piedāvājums 

nevis ar aicinošo pievienošanās elementu, bet ar norādi, kā skatīt sadarbību ar Ķīnu. 

Objektīvāks un taisnīgāks ĶTR tēls ir kā pretnostatījums ASV un ES radītajam 

tēlam, un Sji stratēģiskajos vēstījumos tiek norādīts, ka sadarbība iespējama tikai ar 

šādu apziņu visiem “17 + 1” partneriem.336 

Minētais būtiski sasaucas ar paša Sji Dzjiņpina uzstādījumiem. Citu valstu ieguvums no 

Sji aprakstītā “Ķīnas sapņa” nav tikai pievilcībā balstīts vēstījums, tas ietver citu valstu 

proaktīvu rīcību, lai tās “Ķīnas sapnī” varētu piedalīties. Kā būtisks ir citāts no Sji runas, 

raksturojot sadarbību ar Latīņameriku: “Lai sasniegtu “Ķīnas sapni”, mums ir jāsaliedē spēki. 

Tukšas runas nodara postu valstīm, kamēr smags darbs ļauj tām plaukt. Mums ir jāizmanto 

mūsu valsts 1,3 miljardu cilvēku gudrība un spēks, lai būvētu spēcīgu Ķīnu un plaukstošu nāciju 

[..] Mūs saista [ar citām valstīm, šīs runas gadījumā – Latīņameriku] ne tikai dziļa tradicionāla 

draudzība un kopējas intereses, bet arī kopēja tiekšanās pēc skaistiem sapņiem.”337 

Ir divas novitātes, kas papildina “Ķīnas sapņa” stratēģisko vīziju, caurvijas elementu 

attiecībā uz sadarbības reģioniem: 

1. Pirmkārt, kopējs uzplaukums vairs nav tikai solījums, Ķīnas vilkmes un 

piedāvājuma spēks – sadarbības valstīm ir jāpiedalās šajā sapnī ar darba 

ieguldījumu. “Ķīnas sapnis” šādā skatījumā ir visu tautu sapnis (izņemot ASV un 

ES kā neoliberālisma simbolu, taču ne to tautu vai dalībvalstu ES gadījumā); ja visu 

tautu sapnis ir “Ķīnas sapnis”, arī citām tautām ir jāuzņemas saistības, kā to 

uzņemas Ķīna. 

2. Īpašs ir akcents par tukšvārdību kā aicinājumu rīkoties sapņu sasniegšanai. Tas 

precīzi raksturo arī Sji stratēģisko vēstījumu iedabu attiecībā uz sadarbības 

partneriem, proti, nepieciešamību pēc reālām darbībām (konkrētiem līgumiem, 

projektiem utt.), kur vienlīdz aktīvi ir iesaistītas abas sadarbības puses. 

Ļoti būtiska ir sasaiste ar izpratni, kā sadarbībai jānoris no ekonomikas viedokļa 

kontekstā ar iepriekš minēto atdrošībiskošanas nodalīšanu no depolitizācijas. Respektīvi, 

aplūkojot konceptu no otras puses, ekonomikas politizāciju paralēli ekonomiskai sadarbībai. Šo 

dimensiju perfekti raksturo Sji koncepts par neredzamās un redzamās rokas sadarbību 

ekonomiskās izaugsmes kontekstā. Stratēģisko vēstījumu izpratnei šo konceptu tvērums ir 

ārkārtīgi būtisks, proti, veids, kā tiek saredzēta brīvās tirgus ekonomikas un pārvaldības 
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sasaiste. Sji lieto Ādama Smita neredzamās rokas ideju, taču papildina to ar redzamo roku – 

valdības iejaukšanos būtiskos brīžos. 

Redzamās rokas koncepts ir nozīmīgs arī ĶTR un “17 + 1” sadarbības kontekstā. Proti, 

makroprocesu vienošanās ĶTR vēstījumā ir noslēdzamas politiski, ātri un pielāgojot situāciju 

politiskajam mērķim, kamēr brīvā tirgus noteikumi sāk darboties, kad šīs vienošanās ir 

panāktas. Šeit sadarbības kontekstā slēpjas zemūdens akmens, jo Eiropas Savienības vēstījumā 

politiskās vienošanās ir pakārtotas normatīvajam regulējumam un brīvā tirgus principiem 

a priori. Redzamās rokas koncepta neesamība Eiropas Savienības valstu vēstījumā ir aspekts, 

kas izceļams atsevišķā diskusijā nākamajā darba apakšnodaļā, skatoties uz “17 + 1” kā unikālu 

sadarbības projektu, kurā mijiedarbojas šīs pretrunas. 

Pievēršoties Sji vēstījumiem par reģionālām sadarbībām transporta un loģistikas 

kontekstā, kas ir viena no dominantēm “17 + 1” formātā, kā arī “Joslas un ceļa” iniciatīvā, Sji 

norāda, ka iniciatīvu īstenošanai ir nepieciešama virkne priekšnosacījumu. 

Pirmkārt, ir jāpanāk konsenss, ka ĶTR iniciatīvas ir ne tikai ĶTR ieguvumu, bet visu 

valstu attīstības iespēja. Attīstības iespējas ir tās, kas jāliek par virsmērķi, kopīgi strādājot pie 

iniciatīvas. Turklāt iniciatīvai jāpaliek atvērtai jauniem dalībniekiem. 

Šis stratēģiskais vēstījums ir vēl viens atslēgas elements – sadarbības projektos primāri 

tiek akcentēts otras puses ieguvums, pašas ĶTR ieguvumu atstājot otrajā plānā. Savu interešu 

neakcentēšana zināmā mērā apgrūtina tirgošanās procesu sarunu laikā – šis aspekts vairāk ir 

skarts reciprocitātes principu atšķirībās, proti, ĶTR ar savu piedāvājumu būtībā piedāvā 

neatdodamo dāvanu, un sadarbības aspekts asimetriskuma dēļ apgrūtina citu jautājumu 

risināšanu.338 

Otrkārt, kā noteikts priekšnosacījums sadarbībai Sji perspektīvā ir iniciatīvu prioritāte 

un stratēģiska svarīguma nozīmīgums no iesaistīto valstu puses, kas ļauj veikt kopprojektus 

īpašajās ekonomiskajās, tirdzniecības un industriālajās zonās. Stratēģiskās prioritātes statusa 

ideja cieši saistās ar implementācijas efektivitāti. 

Būtiski norādīt, ka stratēģiskais vēstījums ietver sadarbības kā izņēmuma statusu 

iepretim citām valstu bilaterālajām vai daudzpusējām attiecībām.339 Lai iniciatīva īstenotos un 

ieguvums visiem būtu, nepieciešams veidot īpašas sadarbības zonas, teritorijas, platformas, 

veidus, kas ļaus sasniegt ātrāku rezultātu, kā tradicionālajos sadarbības formātos. Šis vēstījums 

ir ciešā sasaistē ar pierādāmo darbu vēstījumu un orientāciju uz ātriem rezultātiem. 

Treškārt, sadarbības koncepta pamatā jābūt līdzsvarotai un koordinētai attīstībai. 

Līdzsvars starp jūras un zemes ceļiem, līdzsvars starp Ķīnu un ārvalstīm, starp valdībām un 
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uzņēmumiem. Zināmā mērā šeit ir pašas ĶTR valdības apsolījums saviem uzņēmumiem to 

atbalstīšanā ārpus ĶTR, kā arī apsolījums sava tirgus atvēršanai citzemju uzņēmumiem. Katrā 

ziņā valdības kā līdzvērtīga spēlētāja loma un starpvaldību attiecības kā centrālā ass lēmumu 

pieņemšanas modelī ir stratēģiskā vēstījuma vadmotīvs. 

Atvērtības elements kopsolī ar “Joslas un ceļa” iniciatīvu, kā arī “17 + 1” sadarbības 

kontekstā arī ir vairāku līmeņu vēstījums.340 Tas ietver ideju par t. s.otrā viļņa uzņēmumiem, 

kas ienāk pēc pirmajiem infrastruktūras sadarbības projektiem, tos apkalpojošā vai citā sfērā. 

Iedrošinājums ĶTR uzņēmumiem virzīties uz jauniem tirgiem, jo tie ir ĶTR valdības aizvējā, 

nav tikai apsolījums pašiem ĶTR uzņēmumiem – pēc N. Onufa noteikumu un diskursu 

izplatības principiem, tas ir primārs vēstījums tieši sadarbības valstu tirgiem un valdībām par 

ĶTR uzņēmumu īpašo lomu. Būtībā tas ir apsolījums, kas ietver plašas iespējas no vienas puses 

(ĶTR uzņēmumiem) un plašas apņemšanās no otras, partnervalstu valdībām nodrošinot īpašāku 

pieeju ārpus iniciatīvas esošajiem ĶTR uzņēmumiem. Principā iniciatīvas lietussarga pieeja 

jebkuras attiecības padara par starpvalstu attiecībām, katram ĶTR uzņēmumu pozicionējot kā 

stratēģiski būtisku kopējām attiecībām ar ĶTR. Šāds aspekts ir jāapzinās kā nopietns, jo arī 

sadarbības partneriem tas nozīmē augstāku atbildības līmeni, nekā ierasts klasiskās tirgus 

attiecībās rietumvalstīs. 

Ceturtkārt, ir būtiska iniciatīvas un sadarbības efektivitātes demonstrēšana, tāpēc 

stratēģiski tiek ieteikts fokusēties uz ātri realizējamiem projektiem. Ņemot vērā citos 

stratēģiskajos vēstījumos pieteikto sadarbības iniciatīvas ambīciju lielumu, sadarbības 

efektivitātes demonstrēšanas aspekts apstiprina nepieciešamību pēc atsevišķas akcentēšanas, 

būtībā projektu loģiku pakārtojot sabiedrisko attiecību un maigās varas demonstrēšanas 

vajadzībām.341 

Svarīgi apzināties, ka pozīcija par demonstrēšanas gadījumu būtiskumu ir atklāta un ir 

jāņem vērā sadarbībā ar partneriem. Proti, ĶTR apelēšana pie uzrādāmiem sasniedzamiem 

rezultātiem parāda arī augstu gaidu līmeni tieši šādā pašā dimensijā no reģionālajiem 

partneriem. Attiecīgi šāda stratēģiskā vēstījuma virsuzdevums ir padarīt sadarbības iniciatīvas 

par kopējiem sabiedrisko attiecību veiksmes stāstiem, kuros, protams, nav vietas kritiskiem 

apsvērumiem vai ilgstošai risku izvērtēšanai. 

Piektkārt, būtisks stratēģiskais vēstījums līdzās iepriekš minētajam ir aicinājums veidot 

finanšu inovācijas sadarbības veicināšanai, ar to saprotot jaunu finanšu instrumentu veidošanu 

un sadarbības platformu attīstīšanu visos līmeņos.342  
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Finanšu sektora paralēlās attīstības dienaskārtība ir caurvijas elements arī citu 

stratēģisko vēstījumu kontekstā. Ar jaunām finanšu sistēmām tiek domāta atvieglota finanšu 

plūsmas kārtība sadarbības projektu finansēšanai, kā arī atvieglota investīciju veikšana 

stratēģiskās nozīmes projektos. Būtiski, ka tieši finanšu jautājuma dienaskārtība ir sabotējusi 

ĶTR un Eiropas Savienības attiecības, ES oficiālajiem pārstāvjiem norādot uz riskiem Rietumu 

finanšu sistēmām un tautsaimniecībām, kļūstot atkarīgām no nekontrolētām un fragmentētām 

investīciju plūsmām. Vienlaikus objektīvi ĶTR atklāti minējusi šo dienaskārtības jautājumu kā 

pīlāra prioritāti, kas nozīmē, ka no sadarbības partneriem ĶTR izpratnē tiek sagaidīti arī 

risinājumi, protams, kas nenonāk pretrunā citiem stratēģiskajiem vēstījumiem. 

Sestkārt, jāpatur prātā jau iepriekš minētais Zīda ceļa gars, ar to saprotot kultūras sakaru 

veicināšanu mikrolīmenī un abpusēju mācīšanos. Abpusēja mācīšanās (mutual learning) ir 

specifisks koncepts, kas ietver ideju un zināšanu apmaiņu kultūras kontekstā.343 

Zināšanu apmaiņas aspekts stratēģiskā vēstījumā nav mazsvarīgs. Tas prasa respektēt 

sadarbības puses vēstures bagāžu, un šajā gadījumā visu valstu vēstures ir pirms neoliberālā 

kapitālisma vēstures, kas rada kopēju platformu sadarbības partneriem. Otrkārt, tas leģitimē 

diskusiju par atšķirīgām vērtību sistēmām, piešķirot sadarbībai citu laika rāmējumu. Kaut arī 

citos stratēģiskajos vēstījumos tiek sagaidīti tūlītēji rezultāti, atsauces uz vēsturi un zināšanu 

pārplūšanu “Joslas un ceļa” un tai pakārtotas vai līdzās esošās iniciatīvas piešķir sadarbībai 

gadsimta vai pat tūkstošgades notikuma iezīmes, iekļaujot pasaules attīstību ĶTR pasaulskatā 

un loģikā, kur ĶTR ir cita loma, nekā to piešķir Rietumu orientālais skats. 

Septītkārt, pieaugošai publicitātei un sasniegumiem jāseko akadēmiskajiem pētījumiem 

un teorētiskajām diskusijām, veicinot komunikācijas kanālu paplašināšanos par iniciatīvas 

jautājumiem.344 Šī vēstījuma saturs, kaut arī pievilcīgs akadēmiskajām aprindām, vienlaikus 

norāda uz zināšanu veidošanas arhitektūras principiem un to iespējamo atšķirību no 

partnervalstu izpratnes. Sji stratēģiskajā redzējumā (un šāda pieeja raksturīga noteikumu 

veidošanas arhitektūrai ĶTR kopumā), zināšanu avots ir politiskā autoritāte, ko pēc tam 

izskaidro akadēmiskie teorētiķi, būtībā kalpojot ne kā zināšanu jaunrades, bet komunikācijas 

instruments. Šeit ir iespējama arī viena no viedokļu sadursmēm sadarbībā ar ES partneriem – 

redzējuma atšķirība par akadēmiskā personāla vietu un lomu. 

Visbeidzot, “Joslas un ceļa”, kā arī to pavadošo iniciatīvu, tajā skaitā “17 + 1”, 

sadarbības formātam ir būtisks drošības aspekts.345 
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Drošības vēstījuma klātesamība neapšaubāmi saistās ar praktisko vajadzību apmainīties 

ar datiem un veikt nepieciešamās darbības, lai sinhronizētu un harmonizētu darbības modeļus 

risku novēršanā. Jāpiebilst, šis jautājums balstās abpusējā uzticībā un par ticamības veicināšanu 

tieši šī vēstījuma kontekstā ir plašāka diskusija nākamajā apakšnodaļā kontekstā ar uzticamību 

un drošības risku atšķirīgo izpratni starp ĶTR un reģionālajiem sadarbības partneriem. 

Līdz ar to iespējams secināt, ka “17 + 1” sadarbības formāta stratēģiskie vēstījumi, kaut 

tieši neatsaucas uz lielajiem stratēģiskajiem vēstījumiem, ir to turpinājums, turklāt ietver 

konkrētu praktiskas darbības modeļu piedāvājumu, taču, lai šī piedāvājuma realizāciju pilnībā 

izprastu, jāatsaucas uz dinamiku, kas atspoguļojas lielajos ĶTR vēstījumos – “Ķīnas sapņa” 

izpausmē caur komisīvajiem runas aktiem. 

Apkopojot apakšnodaļā minēto, iespējams izdalīt šādas kognitīvo modeļu 

priekšnosacījumu grupas “17 + 1” sadarbības formātā. Priekšnosacījumu vēstījumu 

apzīmējumi veidoti, izmantojot normatīvos konceptus sasaistē ar vēstījumu saturu un lietotās 

diskursa izteiksmes (skat. 3.1. tabulu). 

 
3.1. tabula 

Kognitīvo modeļu priekšnosacījumu grupas “17 + 1” sadarbības formātā 

Priekšnosacījumu veidi, 

tos veidojošie vēstījumi 

un tipoloģija 

Priekšnosacījumu veidu un tipu saturiskie izvērsumi 

Politisko priekšnosacījumu vēstījumi 

ĶTR “jumta” vēstījums – 

kopējās reģionālās 

politikas attīstīšana 

sadarbībai ar ĶTR.  

Lai “17 + 1” sadarbība noritētu efektīvi, nepieciešama iekšējā sadarbība 

starp ĶTR partnervalstīm. Reģioni var attīstīties tikai kopā, turklāt šai 

sadarbībai jānotiek jau esošā lielākā aktora ĶTR vadībā. ĶTR sevi skata 

kā vienojošo starp dažādām “17 + 1” valstīm, ar savu sadarbības gatavību 

vienojot tās zem viena “jumta”. Sadarbība notiek “augstākajā līmenī”, 

izslēdzot valstiskās atšķirības sadarbības reģiona ietvaros. No 

dalībvalstīm tiek sagaidīta piekritība regulārai ĶTR intervencei 

sadarbības procesos kā problēmu risinātājas (tas ietver vajadzību 

periodiski pārskatīt vienošanās). 

Brīvprātīgi obligātās 

aktivitātes izrādīšanas 

vēstījums sasaistē ar 

gaidu neizpildāmības 

vēstījumu. 

“17 + 1” sekretariāta izveides princips ietver nepieciešamību 

partnervalstīm izrādīt iniciatīvu, lai sadarbotos ar Ķīnu, kas a priori liek 

sevi pārākā partnera pozīcijās, vienlaikus radot šādā formātā nošķīrumu 

starp ĶTR un pārējām valstīm caur sazarotu bilateralitāti – saziņa tiek 

uzturēta caur sekretariātu un papildus arī ar atsevišķām valstīm. Tas rada 

Ķīnai priekšrocības, faktiski fragmentējot partneri un sagaidot no 

17 valstīm vienotu, taču praksē arī atsevišķu komunikāciju. Apzinoties  

17 valstu nespēju strauji pieņemt iekšēju lēmumu un ĶTR veidojot 

iekšpusē “17 + 1” formātam atsevišķus reģionālus formātus, kā arī tīri 

bilaterālās attiecības, Ķīnai allaž saglabājas pozīcija reaģēt straujāk un 

kvalitatīvāk uz jebkādu jautājumu risināšanu. Līdzvērtīgas gaidas no 

partnervalstīm ir principā neizpildāmās gaidas. 
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3.1. tabulas turpinājums 

Priekšnosacījumu veidi,  

tos veidojošie vēstījumi  

un tipoloģija 

Priekšnosacījumu veidu un tipu saturiskie izvērsumi 

Politisko priekšnosacījumu vēstījumi 

Birokrātijas un politikas 

lēmumu ātrumu 

vienādošanas  

vēstījums. 

Sji Dzjiņpins vairumā runu uzsver tieši politisko vienošanos ātruma 

paraugu citu līmeņu vienošanās ātrumam, ar to kritizējot partnervalstu 

ierobežojošos institucionālos aspektus. Gaidu kontekstā faktiski tiek 

sagaidīta spēcīga politikas lēmējvaras iedarbība uz izpildvaru, kas 

vairumā “17 + 1” formāta partnervalstu ir neizpildāms uzdevums 

normatīvo tradīciju un demokrātiju nosacījumu dēļ. Caurmērā šīs gaidas 

ir grūti izpildāmas pēc būtības. 

Interakcijas / institucionālie priekšnosacījumi 

Daudzlīmeņu 

multilaterālisma 

vēstījums. 

Vēstījums ietver “17 + 1” subsidiaritātes ideju – sadarbības izpausmēm 

jātiek risinātām atbilstošākajā līmenī (kultūras organizācijām sadarbībā ar 

kultūras organizācijām; uzņēmējiem ar uzņēmējiem; pašvaldībām ar 

pašvaldībām), turklāt dažādā “lateralitātē”, veidojot atsevišķus iekšējās 

sadarbības formātus. Vēstījuma ideja ietver bezšķēršļu sadarbību visos 

līmeņos un iekšējo attiecību tvērumos, jo notikusi minētā “jumta” 

vēstījuma vienošanās. Būtībā šis vēstījums mijiedarbībā ar iepriekš 

minēto 17 CAE valstu vidū prasa attīstīt lēmumu pieņemšanas vertikāli 

jeb politiskā līmeņa mandātu daudzlīmeņu multilaterālā tvēruma aktoriem 

rīkoties paātrinātā tempā bez apgrūtināta lokālā lēmumu pieņemšanas 

procesa. Līdz ar to, saturiski izvērsti, šis vēstījums neietver daudzlīmeņu 

multilaterālu sadarbību “uz abpusējas vienošanās pamatiem” šajos 

līmeņos, bet drīzāk izpildi atbilstoši politiskajiem virsuzstādījumiem. 

Inkluzīvās globalizācijas 

vēstījums. 

Ķīna kā globalizācijas virzītājs un reizē globalizācijas kapitālisma vērtību 

transformētājs, atdalot tirgus un kapitālisma vēstījumu no demokrātijas 

vērtību vēstījuma. Interakcijā ar citām valstīm tas nozīmē Rietumu 

demokrātijas retorikas neiekļaušanu sarunās interakcijas kvalitātes 

nodrošināšanai. Zināmā mērā ĶTR šādā formātā spēj nodalīt no sevis 

potenciāli vērsto kritiku par demokrātijas vērtībām, vienlaikus saglabājot 

vietu pie sarunu galda. Šis vēstījums ietilpst arī ekspektāciju vēstījumu 

grupā, jo sagaida no partnervalstīm nišveidīgu sarunvešanas lietojumu vai 

arī tieši pretēji – nesagaida no partnervalstīm īpašus demokrātiskos 

standartus, lai partnerība īstenotos. 

Jauno attiecību perioda 

vēstījums. 

“17 + 1” iniciatīva reizē apkopo jau esošas sadarbības politikas, 

vienlaikus tām piešķirot jaunu perspektīvu – jaunu attiecību modeli, kas 

simbolizē jaunu attiecību sākumu. Caur šo vēstījumu ĶTR interakcijas 

kvalitātei principā pārrada jebkuras esošās attiecības jaunā kvalitātē, jau 

pēc formas viedokļa vien radot kvalitatīvā lēciena (Ķīnas un partnervalstu 

attiecību) vēstījumu situāciju.  

Jomu pārplūšanas 

vēstījums. 

Ekonomiskā sadarbība neapstājas tikai pie tirdzniecības, infrastruktūras 

un loģistikas sakariem – tūrisma, kultūras un izglītības jautājumi ir līdzi 

nākošā tematika it visos forumos, kas ietver augstas ekspektācijas par 

sadarbību šajā jomā un arī atvērtību šīs jomas sadarbībai vietās, kur Ķīna 

izrāda papildu iniciatīvu, piemēram, Konfūcija institūtu kontekstā. 
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3.1. tabulas turpinājums 

Priekšnosacījumu veidi, 

tos veidojošie vēstījumi 

un tipoloģija 

Priekšnosacījumu veidu un tipu saturiskie izvērsumi 

Ekonomiskie priekšnosacījumi 

Attīstības / attīstīto valstu 

polaritātes maiņas 

vēstījums. 

Kredītlīnijas izveidošana sadarbības projektu attīstībai ir spēcīgs un citus 

naratīvus caurvijošs elements. Šis naratīvs ietver vairākus būtiskus 

aspektus – pirmkārt, ĶTR pozicionē sevi kā valsti donoru citām 

partnervalstīm. Attīstības un attīstīto valstu vēstījums tiek principiāli 

nojaukts caur šo vēstījumu vai pat apvērsts pretēji, mainot kontekstu par 

centru un perifēriju izpratni globālā mērogā.  

Lēmumu pieņemšanas 

atbilstības vēstījums ĶTR 

kredītlīnijas saņemšanai. 

Otrkārt, kredītlīnijas piešķiršana nāk ar pamatotām ambīcijām valstīm šo 

kredītlīniju izmantot, taču tas pieprasa attiecīgu strauju politisko 

vienošanos, kas noved pie gaidu vēstījumu specifikas (skatīt augstāk), kas 

mijas ar vajadzību partnervalstīm mainīt iekšējos lēmumu pieņemšanas 

procesus lēmumu pieņemšanas paātrināšanai.  

Nesamērīgās proporcijas 

vēstījums. 

ĶTR un Sji Dzjiņpins “17 + 1” formāta ietvaros startē ar samērīguma 

ziņā diskutablu finansējuma apjomu. Pirmām kārtām tā apjomīgu rada 

priekšstatu par bagātīgām investīcijām infrastruktūras sadarbības 

projektos, taču vienlaikus vairumam valstu ir nesamērīgi liela summa, 

savukārt, valstīm startējot kopā, – nesamērīgi maza summa. Savā ziņā 

ĶTR startē kā konkursa finansējums, kas pretēji vienādām valstu 

iespējām, kuras pozicionētas “jumta” vēstījumos, vienlaikus a priori 

ietver šķeltniecisku ideju, liekot valstīm grupēties mazākās reģionālās 

vienībās. Plus vēstījuma pozicionēšana globālā līmenī tiek veikta ar 

palīdzības aktu, nevis sadarbību ar līdzvērtīgiem nosacījumiem.  

Ekonomisko procesu 

vadītspējas vēstījums. 

Tirdzniecības un investīciju veicināšanas misiju nosūtīšana uz 

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, lai papildus virzītu uz priekšu 

divpusējo ekonomisko sadarbību un tirdzniecību, ietver divus vēstījumus 

– pirmkārt, minētās sfēras ir nodalāmas no politiskā līmeņa (tas ir 

pretrunā politisko gaidu vēstījumam, kas politisko līmeni pieprasa 

klātesošu ātru risinājumu nodrošināšanai); otrkārt, ĶTR klātbūtne 

papildus ir nepieciešama, jo procesi ierastā kārtībā nevēsta par produktīvu 

attīstību. Zināmā mērā ĶTR uzraudzības loma ir caurvijas elements, kas 

ir klātesošs visā “17 + 1” formāta vēstījumu pakotnē.  

Abpusējīguma vēstījums. 

Ķīnas apņemšanās, ņemot vērā Centrāleiropas un Austrumeiropas valstu 

faktiskos apstākļus un vajadzības, rosināt Ķīnas uzņēmumus sadarboties 

ar attiecīgajām valstīm, lai nākamajos piecos gados katrā valstī izveidotu 

vienu ekonomisko un tehnoloģisko zonu, pretī ietverot atbalstu Ķīnas 

uzņēmumiem piedalīties ekonomisko un tehnoloģisko zonu attīstībā 

attiecīgajās valstīs, ir skaidrs abpusējīguma principa paraugs. Atšķirībā no 

citiem vēstījumiem šeit ir konkrētas gaidas no sadarbības partneriem – 

atbalstīt aktīvāk ĶTR uzņēmumus apmaiņā pret hipotētiskā nākotnē 

izbūvējamām jaunām ekonomiskām un tehnoloģiskām zonām.  
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3.1. tabulas turpinājums 

Priekšnosacījumu veidi, 

tos veidojošie vēstījumi 

un tipoloģija 

Priekšnosacījumu veidu un tipu saturiskie izvērsumi 

Ekonomiskie priekšnosacījumi 

ĶTR kā padomnieka 

vēstījums. 

Ķīnai izsakot gatavību aktīvi izpētīt 17 Centrāleiropas un Austrumeiropas 

valstu finansiālo sadarbību, piemēram, valūtas mijmaiņas darījumus 

norēķinos ar vietējo valūtu un pārrobežu tirdzniecību un finanšu sistēmu, 

lai uzlabotu atbalstu un pakalpojumus praktiskai sadarbībai, liecina par 

pozicionējumu, ka pašas CAE valstis ar šīm sistēmām netiek galā un 

pilno potenciālu var palīdzēt izpildīt tikai ĶTR ar savu ekspertīzi. 

Priekšnosacījumu kontekstā tiek sagaidīta pielaide šīm sistēmām, kas 

kontekstuāli ir neokoloniāla pieeja sadarbības partneriem. Līdzīgs 

vēstījums novērojams transporta un loģistikas jomā, kur ĶTR piedāvā 

ekspertu padomdevēju grupas izveidi ar Ķīnas Tirdzniecības ministriju kā 

koordinatoru un 17 Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm, kas 

piedalās brīvprātīgi. Ķīna un Eiropas valstis apņemas pētīt reģionālo 

automaģistrāļu vai dzelzceļa demonstrējumu tīklu veidošanu, izmantojot 

kopuzņēmumus, koplīgumus un citus līdzekļus. Visu trīs iepriekš minēto 

apņemšanos un rīcību specifika ietver augstu ciešas sadarbības un 

faktiskas informācijas apmaiņas intensitāti, kā arī, pēc noklusējuma, 

gatavību meklēt nestandarta risinājumus sadarbības veicināšanai. 

 

Kā redzams, minētie priekšnosacījumi pēc būtības ir ar augstu prasību un gaidu latiņu 

partnervalstīm, taču vēl jo būtiskāka ir to iekļaušanās pakāpe “Ķīnas sapņa” kontekstā, kas 

kalpo kā ietvars jebkurai ĶTR ārpolitikas virzībai un ir ar savām vērtībām un nosacījumiem. 

Analīzē iespējams ievietot vienā tabulā “Ķīnas sapņa” summāros teksta slēdzienus, 

priekšnosacījumus un fiksēt arī to iekšējo saskanību (skat. 3.2. tabulu). 

 
3.2. tabula 

“Ķīnas sapņa” summārie teksta slēdzieni, priekšnosacījumi un to iekšējā saskanība 

Hu “Ķīnas sapņa” iedīgļu 

summārie slēdzieni un 

priekšnosacījumi 

Sji “Ķīnas sapņa” summārie 

slēdzieni un priekšnosacījumi 

Teksta saskanības  

un pretrunas elementi  

“17 + 1” formātā 

Ķīna kā civilizācija, kas piesaka 

sevi no jauna globālajā pasaulē 

Ķīna kā civilizācija, kas turpina 

attīstīties, neskatoties uz 

pārrāvumiem vēsturē 

Ķīna nāk ar jaunu piedāvājumu 

“17 + 1” valstīm, taču pati ir 

pieredzējušākā šajā formātā 

Ķīna attīstību pārņem no 

Rietumiem, attīstot to īpašā ceļā 

Ķīna attīstās īpašā ceļā, 

pārņemot lietas pati no savas 

pieredzes 

Ķīna piedāvā risinājumus visām 

“17 + 1” partnervalstu 

problēmām, nesot pievienoto 

vērtību uz CAEV 

Ķīna tiek dominējoši raksturota, 

kāda tā nav 

Ķīna tiek dominējoši raksturota, 

kāda tā ir 

“17 + 1” formātā Ķīna 

nesalīdzinās ar citiem 

globālajiem un reģionālajiem 

spēlētājiem, ir pašpietiekama. 

Taisnošanās elementi nav 

atrodami 

Definē, kā citām valstīm 

vajadzētu attiekties pret Ķīnu 

Definē, ko Ķīna spēj dot citām 

valstīm 

“17 + 1” pozicionē kā 

piedāvājuma grozu, kas pretī 

prasa attieksmi 
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3.2. tabulas turpinājums 

Hu “Ķīnas sapņa” iedīgļu 

summārie slēdzieni un 

priekšnosacījumi 

Sji “Ķīnas sapņa” summārie 

slēdzieni un priekšnosacījumi 

Teksta saskanības  

un pretrunas elementi 

“17 + 1” formātā 

Pasaule kā brīvais tirgus Pasaule kā vadīts brīvais tirgus 

ĶTR piedāvā sevi kā vadošo 

roku sadarbības formāta 

ekonomiskajos procesos 

Ķīna kā attīstības un reizē 

attīstītā valsts, ar mazattīstības 

faktoru kā slogu 

Ķīna kā attīstīta valsts, ar 

mazattīstības faktoru kā 

pakāpienu attīstībai 

“17 + 1” formātā Ķīna ir tikai 

attīstītas valsts statusā 

Ķīnu definē tās puskoloniālisma 

un semi-feodālisma vēsture 

Ķīnu definē tās tūkstošgadu 

vēsture 

“17 + 1” tiek skaidrots kā Ķīnas 

vēsturiskās sadarbības gara 

elements 

Lai nekas neaptur Ķīnas 

izaugsmi ekonomikā 

Lai nekas neapdraud Ķīnas 

izaugsmi kopumā 

“17 + 1” formātā uzsvars ir uz 

sadarbību visās jomās – attiecīgi 

arī visās jomās ĶTR darbības ir 

jārespektē 

Diplomātiskais aktīvisms un 

zems profils iekšpolitikā 

Diplomātiskais aktīvisms kā 

augsts profils iekšpolitikā 

“17 + 1” tiek pozicionēts arī 

ĶTR iekšējā diskursā kā “Ķīnas 

sapņa” daļa 

Lai pret Ķīnu izturas kā līdzīgu 

(vienādās attieksmes princips) 

Lai pret Ķīnu izturas kā unikālu 

(respektējošās attieksmes 

princips) 

“17 + 1” izpaužas respektējošas 

attieksmes principā 

Starptautisko institūciju 

autoritātes kāpums 

Starptautisko institūciju kā 

iekšēji daudzpolu organizāciju 

autoritātes kāpums 

“17 + 1” pastāv potenciālā 

pretruna, liekot partnervalstīm 

pozicionēties kopā ar Ķīnu 

starptautisko institūciju iekšējā 

koalīcijā 

Sadarbība ar Rietumiem kā 

turpinājums 1978. gada 

atvērtības politikai 

Sadarbība kā jauna pieeja 

Rietumiem ar Ķīnu centrā 
“17 + 1” – Ķīna ir centrā un 

CAE valstis nosacītā perifērijā 

Līdzsvars – iekšējo pretrunu 

(strukturālo izaicinājumu) 

nogludināšana 

Līdzsvars – arī ārējo pretrunu 

nogludināšana (iekšējās 

pretrunas ir atrisinātas uz 

attīstības bāzes) 

“17 + 1” lielākā problēma 

šobrīd ir neskaidrs mehānisms 

risināt problēmas un 

pamatpieņēmuma iztrūkums, ka 

problēmas varētu rasties 

Ķīna var paļauties tikai uz sevi 
Citi var paļauties uz Ķīnu, ka tā 

atrisinās viņu problēmas 
“17 + 1” kā Ķīnas palīdzības 

programma 

Ārvalstu kapitāla ienākšanas 

atvieglošana 

Ķīnas interešu aizstāvēšana un 

kapitāla iešana uz āru 
“17 + 1” kā kapitāla iešanas uz 

āru instruments 

Ar visiem jārunā vienā valodā 
Ar dažādām valstīm var atrast 

atšķirīgas kopvalodas 

“17 + 1” ietvaros atšķirīgā 

attieksme un retorika pret 

Baltijas valstīm un Višegradas 

valstīm346 

ASV kā potenciāls partneris ASV kā konkurents 
“17 + 1” kā forma, lai konkurētu 

ar ASV un vienotu Eiropas 

Savienību 

Ķīnai jākļūst kā Rietumiem 

pārticības ziņā 

Ķīnai jākļūst pašai par sevi, 

Rietumi nav mēraukla 
“17 + 1” formāts, kurā kļūšanu 

par sevi var pierādīt 

  

                                                           
346 Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra. 2021. The Baltic Resilience to China’s Divide and Rule. Lex Portus. 
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3.2. tabulas turpinājums 

Hu “Ķīnas sapņa” iedīgļu 

summārie slēdzieni un 

priekšnosacījumi 

Sji “Ķīnas sapņa” summārie 

slēdzieni un priekšnosacījumi 

Teksta saskanības  

un pretrunas elementi 

“17 + 1” formātā 

Institucionālā tvēruma apsvērumi kognitīvajiem modeļiem 

Izteikumi bez institucionāla 

seguma 

Apjomīgs praktiskās sadarbības 

pieteikums 

“17 + 1” kā praktiskās 

sadarbības motīvs, tomēr ar 

iztrūkstošiem komisīviem 

aktiem 

Sadarbība ekonomikas jomā Sadarbība visās jomās 
“17 + 1” – sadarbība pieteikta 

visās jomās, taču atgriežas pie 

ekonomikas sadarbības kodolā 

Pastāvošo attiecību izkopšana Jaunu attiecību formalizēšana 

“17 + 1” ietver pielādētu 

apsolījumu attīstīties un 

izplesties, taču šo 

formalizēšanās tempu nespēj 

apmierināt 

Vēstījumi, ko piesaka Sji un kas nav atrodami Hu konceptos 

– 
Ķīna kā klimata pārmaiņu 

risinātājs 

“17 + 1” formātā šis jautājums 

vēl nav izvērsts, bet ir potenciāls 

zaļo tehnoloģiju kontekstā 

– Ķīna kā pievilcīga maigā vara 

“17 + 1” ietvaros Ķīna 

pozicionē sevi kā pievilcīgu 

partneri, un ļoti būtisks 

priekšnosacījums ir šīs 

pievilcības atzīšana 

– 
Ķīna ar interesēm teritoriālajā 

integritātē un suverenitātē 

“17 + 1” formātā nav izrunāta 

jebkādu pretrunu norisināšanas 

kārtība, ieskaitot šo jautājumu 

– 

 

Ķīna kā neapstrīdams globālais 

līderis 

“17 + 1” kontekstā Ķīnas 

klātbūtne kontinentālā mērogā 

kā alternatīva ASV, un ES 

stiprina šo ideju 

– 

Ķīna kā virzītājs jaunam 

starptautisko attiecību 

veidošanas modelim – ātri, 

pragmatiski, bez tukšvārdības 

“17 + 1” kā iecerētais piemērs 

šādam modelim, taču, ilgtermiņā 

raugoties, ar pretēju rezultātu 

 

Kā redzams, “17 + 1” sasaiste ar “Ķīnas sapni” tā iekšējā mainībā izpaužas dažādi. 

Tomēr skaidri nosakāma dominance, kur “17 + 1” tiešā veidā retoriski turpina un 

pamato Sji “Ķīnas sapņa” konceptus. Ir vērojamas sasaistes vietas, kur “17 + 1” tiek izmantoti 

atsevišķi elementi no Hu perioda, tomēr nav uzskatāmi par nozīmīgiem. Ciešā sasaiste Sji 

“Ķīnas sapnim” ar “17 + 1” izteiksmēm un reizē mēģinājumiem padarīt stratēģisko līmeni 

taktisku aplūkojama caur sociālā konstruktīvisma prizmu. Ja, analizējot “Ķīnas sapņa” līmeni, 

“17 + 1” potenciāls tam aizpildīt komisīvo runas aktu deficītus bija liels, tāpat arī pieteiktā 

ambīcija par noteikumu attīstību formalizēšanās, sarežģītības un tvērumu dimensijās bija plaša, 

tad pēc “17 + 1” analīzes shematiski “17 + 1” ierindojams salīdzinoši netālu no stratēģiskās 

diskursa kopas. 
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Tas ļauj secināt, ka “17 + 1” ir stiprinošs “Ķīnas sapņa” kognitīvajam modelim, taču ne 

rīcībpolitika vai taktiskais līmenis, kā pats Sji to piesaka ar visiem unikālajiem 

formelementiem. 

 

 

3.1. attēls. “17 + 1” vieta Hu un Sji noteikumu sakarības formalizācijas, sarežģītības  

un tvēruma dimensijās pēc izpētes veikšanas 

Avots: autora veidota shēma. Shēmā esošie lielumi lasāmi divās asīs – to sarežģītība vienā asī, bet  

formalizācijas pakāpe otrā. No šīs shēmas saprotams, ka ar Sji vēstījumiem kognitīvie modeļi  

kļūst vienkāršāki, fokusētāki (mainās to tvērums) un palielinās to formalizācijas pakāpe,  

kā arī kognitīvajos modeļos palielinās pieprasījums pēc formalizācijas pakāpes,  

kas praktiski izpaužas “17 + 1” realizācijā un tajā lietotajos vēstījumos 

 

Attiecīgi no gadījuma analīzes skaidri izriet, ka iespējams spriest par reģionālā formāta 

esamību, operējot ar globālu formātu tekstu kopām kognitīvās diskursa analīzes un sociālā 

konstruktīvisma modelī. Taču, lai pilnībā apzinātos šādas pieejas iespējas, noslēdzošajā 

apakšnodaļā aplūkots “17 + 1” formāta ilgtspējas aspekts un partneru iespējamā gaidu vadība 

no ĶTR puses. 

 

3.3. Sadarbības formāta “17 + 1” dinamika “Ķīnas sapņa” attīstības kontekstā – 

partneru gaidu vadība un ilgtspējas izvērtējums 

 

Kā noskaidrots iepriekšējās nodaļās, ĶTR ārpolitikas caurvijas elementi nav nošķirti Hu 

un Sji prezidentūrās, drīzāk uzskatāmi par pārveidojošu procesu ar iekšējās turpināšanās loģiku. 

“17 + 1” formāta vēstījumi šādā kontekstā nav atraujami no kopainas ar šo turpināšanos, tāpēc 

skatāmi kā daļa no tās. Būtiska ir atbilde uz jautājumu par “17 + 1” spēju palielināt “Ķīnas 

sapņa” ticamību, kā arī nodrošināt kā paša formāta, tā stratēģiskā tvēruma tālāku attīstību. 

Hu ārpolitikas 

koncepti 

Sji ārpolitikas 

koncepti (2012) 

“17 + 1” 

111 
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Gan Hu, gan Sji kognitīvie modeļi mēģina stiprināt priekšstatu starptautiskajai 

sabiedrībai un potenciālajiem sadarbības partneriem, ka pēdējās četras desmitgades ĶTR 

konsekventi mēģinājusi pārtraukt starptautiskās sabiedrības izolāciju, sekmējot starptautiskās 

sistēmas lielvaras statusa iegūšanu un nozīmīgākās ekonomikas lomas stiprināšanu. Minētie 

aspekti a priori paredz partnervalstu un potenciālo partnervalstu piekritību šiem punktiem – 

atzinumu, ka ĶTR ir globālā lielvara ar konsekventu mainību, vēl jo vairāk ĶTR kalpo par visas 

starptautiskās sistēmas mainības epicentru.347 Tas nozīmē, ka jebkuru attiecību modelī ĶTR ir 

ar ambīciju tapt uzskatīta par progresa virzītāju un tā pieprasa arī attiecīgu attieksmi – kā 

virzītājs, nevis vienkāršs bilaterāls partneris. 

ĶTR “Ķīnas sapņa” Sji versijā faktiski tiek nojaukta robeža starp globāliem 

ģeogrāfiskajiem vēstījumiem, Ķīnai paceļoties tiem pāri un faktiski minimizējot šo jēdzienu 

lietošanu. Ja Hu “Ķīnas sapnis” iezīmēja stabilu ĶTR pozīciju kā līdzsvaru globālajiem 

Rietumiem un Ziemeļiem, tad Sji “Ķīnas sapņa” konteksts norāda uz ĶTR pozīciju pāri šādu 

polu veidošanai, ĶTR esot ambīcijā būt klāt globālā mērogā integrēti, nevis “savā ietekmes 

polā”. “Ķīnas sapnis” šādā versijā ĶTR saskata kā iesakņotu visā starptautiskajā sistēmā, nevis 

atsevišķās ģeopolitiskās vienībās. Tas izpaužas arī praktiskās darbībās, Ķīnai veidojot 

starptautiskās institūcijas un visaptverošas institucionālās prakses, iesaistoties jautājumos, 

kuros tā agrāk nav bijusi klātesoša, turklāt tieši birokrātiski diplomātiskā līmenī. 

“Ķīnas sapņa” kontekstā ievērojami mainās arī ĶTR iecerētā aktivitātes loma jebkuras 

formācijas multilaterālās vai bilaterālās attiecībās. Sji “Ķīnas sapņa” kontekstā būtiska ir ĶTR 

atrašanās vadošās pozīcijās šādām attiecībām, ar klātesamību esot vadošajam partnerim. Šāda 

nostāja absolūti nav klātesoša Hu “Ķīnas sapnī”. Šeit arī parādās nianses tvērumā starp “Ķīnas 

sapni” kā stratēģisku vēstījumu un “17 + 1” formātu kā taktisku izpausmi (un vienlaikus šīs 

stratēģijas turpināšanos) – ĶTR vadošo pozīciju partneri prasa paust un fiksēt “17 + 1” līmenī, 

kā arī “Joslas un ceļa” iniciatīvā kā starpposmā starp stratēģisko un taktisko līmeni. Tas liecina 

par aspektu, ka “17 + 1” nav vienkāršs autoritatīvu virsuzstādījumu izpildījums, bet instruments 

ar savu vēstījumu izplatīšanas uzdevumu. 

Hu un Sji ārpolitikas redzējumos atšķirīgi iekļaujas Ķīnas attieksme pret izmaiņu 

daudzumu, kas nepieciešams starptautiskajā sistēmā. Ja abos izmaiņu polu galos varētu izvietot 

status quo pret revizionistisku pieeju, tad Hu “Ķīnas sapnis” atrodas vairāk līnijas sadaļā ar 

ĶTR atzīšanu šajā sistēmā kā pilnvērtīgu spēlētāju, savukārt Sji “Ķīnas sapņa” pozīcija ietver 

atrašanos tuvāk revizionisma līnijai, taču reizē tai neesot pilnībā revizionistiskai. Šādā versijā 
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ĶTR sevi pozicionē kā labāko aktoru starptautiskajā sistēmā progresam, vienlaikus norādot, ka 

ar lielāku klātbūtni varētu sistēmu mainīt progresīvā virzienā straujāk, jo ĶTR sasniegumi ir 

visas sistēmas sasniegumi (progresu definējot ar multipolaritāti un starptautiskās sistēmas 

daudzveidību). 

Sekojot “Ķīnas sapņa” dinamikai saistībā ar “17 + 1” iekšējiem vēstījumiem, iespējams 

runāt par vitāliem elementiem, ar kuriem jārēķinās ĶTR partnervalstīm, ja (Ķīnas skatījumā) ir 

nepieciešams izveidot produktīvas attiecības. “Ķīnas sapnis” dinamiskajā izvērsumā kalpo par 

saistvielu Ķīnas dominējošiem paštēliem attiecībās ar citām valstīm – saistvielu starp ĶTR 

pārākuma identitāti un vienlaikus nedrošības un vājuma izjūtu, kas veidojusies pēdējo divu 

gadsimtu laikā. “Ķīnas sapnis” integrē vienotā vērtību sistēmā abus šos valsts identitātes 

stāvokļus ar skaidrām konsekvencēm arī “17 + 1” sadarbības kontekstā. 

Attiecīgi no “17 + 1” partnervalstīm tiek sagaidīta arī proaktīva kopīgas nākotnes 

projekcija sadarbībā ar ĶTR, sekojot “Ķīnas sapnim” jeb principiāli izmantojot “Ķīnas sapņa” 

komponentes attiecībā uz nākotni. Nākotnes projicēšana ir vitāli svarīgs elements, jo 

konstruktīvisma kontekstā tieši subjekta vēstījumus spoguļojošie partneri ir tie, kas definē arī 

patiesību kā vidējo lielumu starp paša un citu uztveri, attiecīgi Ķīnas nākotnes attīstības 

trajektorija ir atkarīga no partnervalstu apstiprinājuma un šādas nākotnes perspektīvas 

lietošanas praksē. Balstoties šādā analīzē, saprotams ir to “17 + 1” formātu kritiķu viedoklis, 

kas apgalvo, ka ĶTR nav nozīmīgu reālu sasniegumu “17 + 1” sadarbībā (investīcijas, 

ieguldījumi u. c.) un ka formāts kalpo kā ĶTR vēstījumu un tēla apstiprināšanas forums.348 

ĶTR tagadnes un nākotnes identitāte, arī pašu ĶTR ārpolitikas ekspertu skatījumā, 

bijusi daudzslāņaina – pārākuma izjūtas un vienlaicīgas pieticības duālismā ĶTR dažādās runās 

un izpausmēs vienlaikus pozicionējusi sevi kā attīstības valsti, spēkus atgūstošu lielvaru un 

miermīlīgu globālo spēlētāju.349 “Ķīnas sapnis” prinvcipā ir bijis mērķtiecīgs mēģinājums 

stratēģiski vadīt priekšstatu maiņu, unificējot ĶTR starptautisko identitāti, turklāt ne tikai 

ārvalstu partneriem, bet arī pašai Ķīnai, definējot, kas tā ir ārpolitiski. “Ķīnas sapnis” ir ideāls 

stratēģiskais rāmējums, jo ietver vērtību spektru, kurā dalībvalstis ar atšķirīgām vērtību 

sistēmām var rast sev tuvāko un organiskāko priekšstatu par ĶTR lomu un attīstības ceļu. Proti, 

vajadzības gadījumā iespējams uzsvērt “Ķīnas sapņa” Hu pirmsākuma vērtības – miermīlību, 

harmoniju, globālo līdzsvaru. Ja valstij ir pieņemamāks ambiciozāks skats uz ĶTR, tā var 

atsaukties uz Sji “Ķīnas sapņa” elementiem, kas ir ambiciozāki, uzsverot Ķīnas ambīcijas 

klātesamības nepieciešamību visā pasaulē un vadošo lomu, kas kalpo par labu visas 
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starptautiskās sistēmas izaugsmei. Abos variantos Ķīnas nākotne starptautiskajā sistēmā saistās 

ar tās lomas pieaugumu un šis vēstījums tiek sagaidīts kā akceptējams arī no potenciālajām 

partnervalstīm. 

Vienlaikus pašai Ķīnai šī “Ķīnas sapņa” piedāvātā dažādība ļauj runās un piedāvājumos 

izturēties ne tikai ar pārākumu, bet vienmēr kā līdzīgam ar līdzīgu, spējot būt empātiskai gan ar 

attīstības valstīm, gan strauji augošām valstīm, gan spēka poliem. Būtībā “Ķīnas sapnis” ļauj 

ĶTR būt “hamelioniskai”, meklējot kopējo ar partneriem,350 un no partneriem tiek sagaidīta 

piekrišana šādiem nosacījumiem, vienlaikus akcentējot ĶTR vadošo lomu potenciālajās 

attiecībās. Tas Ķīnai ļauj sevi nostādīt vienlaikus kā trešo pasaules valstu aizstāvi, 

neapmierināto lielvaru partneri (BRICS kontekstā), lielvaras lomas spēlētāju ANO Drošības 

padomē un G20, kā arī veidot pilnīgi jaunus veidojumus, apejot alianses, kā “17 + 1” paralēls 

formāts salīdzinoši neveiksmīgai sadarbībai ar Eiropas Savienību. 

“Ķīnas sapņa” kontekstā īpašs ir aspekts, ka Ķīna ir vienlaikus ne tikai lielvara, bet arī 

reģionālā supervara – vārtu turētājs sadarbībai ar reģionu. Šādā kontekstā tiek noteikts, ka ĶTR 

piedāvā sadarbības iespējas ne tikai ar sevi, bet nepārprotami ir veiksmīgākais autorizētājs 

reģionālai sadarbībai kopumā. “Ķīnas sapņa” ietvaros Ķīnai mēģinot kļūt par starptautiskās 

kopienas pilnvērtīgu dalībnieci, ne izstumto, šis ceļš ir sācies tieši ar reģionālu dominanci, 

sākotnēji ekonomiskā ziņā. No tā izriet divi būtiski elementi “17 + 1” partnervalstīm. Pirmkārt, 

to interese par sadarbību ar Āziju tiek sagaidīta tikai komplektācijā ar sadarbību ar ĶTR, vai nu 

tiešā veido darbojoties caur ĶTR, vai vismaz piesaistot ĶTR kā pilnvērtīgu partneri.351 

Saistībā ar iepriekšējo punktu par nākotnes projekcijām ĶTR un “17 + 1” sadarbība ir 

arī reģionāla, kas ietver līdzvērtīgu priekšnosacījumu grozu jauniem partneriem, iesaistoties 

šajā sadarbībā nākotnē. ĶTR “17 + 1” formātā reizē patur divpusējas un daudzpusējas 

sadarbības tiesības, kas nosaka, ka, arī nākotnē attīstoties šim sadarbības formātam, Ķīnas 

ambīcijas tajā tikai pieaugs, kļūstot principā par kontaktpunktu sadarbībai šajā reģionā, ja būs 

trešie partneri, kas vēlas veidot sadarbību ar 17 CAE valstīm. Šis ir būtisks un vērā ņemams 

apsvērums, ka “17 + 1” formāta stiprināšana neizbēgami nāk komplektā ar Ķīnas lomas 

stiprināšanu reģionā. 

Pie “17 + 1” kognitīvo modeļu priekšnosacījumiem un no partneriem gaidāmā ir 

ieskaitāma arī “Ķīnas sapnī” esošā sasaiste ar atbildīgās lielvaras jēdzienu, stiprinot 

starptautiskās institūcijas. Šis aspekts ietver uzstādījumu, ka sadarbības valstīm jābūt uz 

sadarbības plaknes ne tikai “17 + 1” kontekstā, bet arī ārpus tā – citās institūcijās un forumos, 
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kuros ir ĶTR. Šāds apsolījums saskan ar ĶTR kā liberālās demokrātiskās starptautiskās 

sistēmas alternatīvas aizstāvi gan ANO, gan citos sadarbības formātos, liekot sadarbības 

partneriem ievērot ekonomiskās sadarbības intereses un veicināt daudzpolaritāti un atkāpes no 

liberālās demokrātijas standartiem starptautiskajā sistēmā.352 

Būtisks elements ir “Ķīnas sapņa” ietvaros esošo ĶTR miermīlīgo aspektu izvērtējums 

“17 + 1” kontekstā. Dažādu principu un saukļu loma ārpolitikas paušanā ĶTR ir raksturīga un 

tiek plaši izmantota, arī raksturojot “Ķīnas sapni”. Kā kodols ĶTR ārpolitikas saukļiem minams 

t. s. piecu mierīgas līdzāspastāvēšanas principu apkopojums, kas bieži tiek pausts starptautisko 

nolīgumu preambulās. Tas ietver 1) abpusēju respektu teritoriālajai integritātei un suverenitātei; 

2) abpusēju ne-agresiju (non-aggression); 3) abpusēju neiejaukšanos otras valsts iekšējās lietās; 

4) vienlīdzību un abpusēju ieguvumu; 5) mierīgu līdzāspastāvēšanu.353 “Ķīnas sapnis”, sākot 

no Hu un beidzot ar Sji interpretācijām, pastāvīgi paskaidro šo mierīgās līdzāspastāvēšanas 

principu ideju, kas definē labas kaimiņu attiecības un labas sadarbības attiecības. Vienlaikus, 

kaut arī katrs no šiem punktiem ir vērsts uz sadarbību, tas ietver arī stingras robežas un 

aizliegumu. 

Attiecīgi “17 + 1” valstīm nav iespējas izvērst savā darbībā kritiku, kas skartu Ķīnas 

iekšējās lietas (tajā skaitā starptautiski strīdīgos aspektus saistībā ar Tibetu, Taivānu un 

Siņdzjanu). Šie nosacījumi, kā jau ar preambulas iedabu, faktiski ierobežo izteiksmi tieši ĶTR 

iejaukšanās jēdzienā plašās interpretācijas dēļ, kas ietver arī politiski autoritatīva viedokļa 

paušanu. Tas saistās ar ĶTR pamatinterešu nosargāšanu un aizstāvēšanu starptautiskā 

kontekstā, kā pamata intereses iekļaujot iekšējo politisko stabilitāti, teritoriālo suverenitāti un 

integritāti, nacionālo vienotību un, visbeidzot, Ķīnas ekonomisko izaugsmi un sociālo 

stabilitāti. No tā izriet, ka ĶTR kā draudu saskata citu valstu darbības, kas šo stabilitāti varētu 

apdraudēt vai arī ierobežot ekonomiskās izaugsmes iespējas, tostarp pieeju resursiem vai noieta 

tirgiem. 

No minētā iespējams secināt, ka “17 + 1” valstis gan “Ķīnas sapņa” universālo 

uzstādījumu, gan tieši “17 + 1” kontekstā pausto vēstījumu sakarā neizbēgami sastopas ar 

ierobežojošiem faktoriem, it īpaši attiecībā uz nākotnes sadarbības iespējām. ĶTR kā partneris 

ne tikai nav pakļaujams kritikai (arī ārpus “17 + 1” formāta jomās), bet arī sadarbība paredz 

dziļāku attiecību integrāciju, kurā sagaidāmas darbības, kas nenonāk pretrunā Ķīnas pamata 

interesēm un tās veicina, – lielāka tirgus atvēršana ĶTR vajadzībām, resursu pieejamības 
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palielināšana un partnerības pārplūšana uz citām ekonomikas jomām. Tajā pašā laikā jānorāda, 

ka ĶTR neizvirza partnervalstīm prasības tiešā veidā, ka tās nevarētu paust savas intereses vai 

viedokli, taču ir novilkta līnija, ka šādas darbības nevar skart ĶTR pamata intereses, kas 

ietvertas “Ķīnas sapnī”, kā arī tā interpretācijās un “17 + 1” kā apakšvēstījumu kopā un 

politikas praksē vienlaikus. 

Runājot par to, ko minētais nozīmē formāta ilgtspējai, “17 + 1” darbība ir tieši atkarīga 

no visu iesaistīto aģentu spējas vienoties par sadarbības noteikumiem un, tiem iedzīvinoties 

praksē, šiem noteikumiem arī sekot, dinamiskas attīstības laikā institucionalizējot un 

normativizējot šos noteikumus, kā arī sadarbības pieredzi pārvirzot uz citām sadarbības 

nozarēm. Principā “17 + 1” ir atkarīga no stratēģisko vēstījumu iedzīvināšanās un stabilizācijas 

spējas. Tā tas ir viena iemesla dēļ – sadarbības formāta “17 + 1” dominējošais spēlētājs ir ĶTR, 

tāpēc arī ir liela formāta attīstības atkarība no ĶTR stratēģisko vēstījumu kā noteikumu kopu 

realizācijas un citām valstīm nav noteicošas lomas programmas sekmīgumā. Būtībā tām piemīt 

reakcijas loma uz ĶTR piedāvājumu, un, kamēr reakcija ir adekvāta miermīlīgās sadarbības 

principu rāmējumā, tikmēr šī sadarbība ir iespējama, taču vienlaikus ne līdz galam īstenojas, jo 

būtiski iztrūkst tieši domstarpību un neskaidrību vadības aspekts. 

Būtiski norādīt, ka no praktiskās politikas un ekonomikas perspektīvas “17 + 1” ir tieši 

atkarīgs no Sji “Ķīnas sapņa” tālākās attīstības. Sji ir pirmais ĶTR prezidents, kurš mainījis 

līderības lomu, atkāpjoties no kolektīvās vadības stila, kāds dominējis kopš Dena Sjaopina 

laikiem. Apzinoties ĶTR Politbiroja frakciju lomu un to, ka vairākums tajā pieder Sji frakcijai 

(salīdzinājumā ar Hu, kuram bija mazākums šajā lēmumu pieņēmēju orgānā), Sji autoritāte ir 

augstākā pēdējo 50 gadu laikā, turklāt ārpolitikas formēšanas kontekstā, kā tas aprakstīts otrajā 

nodaļā, Sji redzējums ir dominējošais. Līdzās tam Sji dienaskārtībā būtiska loma ir piešķirta 

armijas jautājumiem, kā arī viņa paša armijas pieredze un kontakti ciešāk sasaista dienaskārtību 

militārajās aprindās un Politbirojā. Nav pārsteigums, ka tieši Sji daudz ambiciozāk piesaka 

“Ķīnas sapni” kā Ķīnas nedalāmības jautājumu, kurā ĶTR nepiekāpsies nekādos teritoriālos 

disputos ar kaimiņvalstīm, kā arī iekšpolitisko vadību izvērš autoritārāk. 

Šādos apstākļos ir neizbēgama “17 + 1” partnervalstu ētisko dilemmu problemātika – ja 

ĶTR veiks starptautiski nosodāmas darbības, iepriekš minēto apsvērumu dēļ cieši integrētas 

“17 + 1” attiecības var radīt problēmas partnervalstīm reaģēt atbilstoši to vērtību sistēmai, ja 

vien tās pašas jau sākotnēji nebūs apzinājušās riskus un laikus vēstījumos paudušas savas 

nostājas jautājumos, kas tām ir nepieņemami sadarbības kontekstā. Būtībā “17 + 1” sadarbība 

prasa lielu sagatavotību no partnervalstu puses, lai sadarbība varētu realizēties, taču prasa vēl 
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lielāku sagatavotību, ja partnervalstīm būs nepieciešamība reaģēt uz ĶTR darbībām ārpus 

“17 + 1” formāta.354 

Kā šo pieņēmumu apstiprinošs faktors ir ĶTR uzsvaru maiņa attiecībās ar Eiropas 

Savienību, pasliktinoties attiecībām ar ASV, pie varas nākot Baidena administrācijai. 

Vienlaikus līdzās esošā vajadzība veidot ciešāku dialogu ar Eiropas valstīm un definētas 

reakcijas problemātika, lai kritiku iekļautu kontekstā, kas vērsta pret ĶTR, ir dilemma, no kuras 

atkarīga formāta ilgtspējība.355 Ņemot vērā, ka ir novērojama skaidra runas aktu dažādošanās 

Sji posmā, arī kaskadējot šos runas aktus uz sadarbības formāta tēmām, prognozējams, ka Ķīna 

attīstīs jaunus sarunas veidus un ceļus, lai formāta ilgtspējību noturētu. 

Šeit būtiski minēt apsvērumu, ka ĶTR arī uzsākusi vēstījumu dažādošanu sarunā ar 

“17 + 1” valstīm, liberāli demokrātiskākās valstīs paliekot pie virsvēstījumiem, savukārt 

konservatīvi autoritārākās valstīs daudz agresīvāk akcentējot sadarbības iespējas.356 Šis 

apsvērums gan neparādās tekstu korpusos, jo ir pēdējā laika aktualitāte, taču saskan ar 

pieņēmumu par vēstījumu dažādošanas tendenci357, kas, paradoksālā kārtā, stiprina “17 + 1” 

formātu. 

Protams, “17 + 1” sadarbības formāts ilgtspējā ir atkarīgs arī no ĶTR tālākās 

pozicionēšanās starptautiskajā sistēmā. Šobrīd ĶTR darbības apzīmējums būtu vērtējams kā 

fragmentētā vara starptautiskajā sistēmā – no vienas puses, ĶTR ir aktīva ANO Drošības 

padomē un G-20, uzņemas vadošās lomas starptautiskos samitos utt., kamēr, no otras puses, 

vairumā institūciju tā ieņem politiski pasīvu lomu (izvēršot birokrātisku klātbūtni), kas 

skaidrojams kā vairīšanās no riskiem un sekošanas tikai nacionālajām interesēm. Būtībā ĶTR 

ir apzināti meklējusi zemāko kopsaucēju starp visiem aktoriem, izvēršot plašu “Ķīnas sapnī” 

ietverto vērtību sistēmu, samazinot pretrunas ar citām valstīm un allaž veidojot situāciju, kurā 

ir jārīkojas partneriem, un tad ĶTR varēs izlemt, kā uz šīm rīcībām reaģēt. Šobrīd šī situācija 

mainās, Ķīnai no vienas puses palielinot savu klātbūtni globālajās institūcijās, vienlaikus tā 

sastopas ar vajadzību konfrontēt aizvien vairāk praktiskās politikas izaicinājumu un citu aktoru 

tiešu mijiedarbību, darbībā prasot apstiprināt “Ķīnas sapņa” būtību.358 

Līdzīga situācija ir izveidota arī “17 + 1” formātā – ĶTR izteikusi savu piedāvājumu, 

uzzīmējusi nākotnes perspektīvu un noteikusi nosacītus spēles noteikumus, taču tālākā darbība 

ir atkarīga ne tikai no partnervalstu iniciatīvas, kolektīvas sadarbībspējas, ekonomiskās 
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ieguldīšanās un pastāvīgi paustas vajadzības pēc vēl intensīvākas sadarbības ar ĶTR, kas 

nostāda ĶTR tai ērtā pozīcijā pat bez īpašas vajadzības sadarboties uzreiz un tagad, jo attiecību 

izkārtojums rada ĶTR nepieciešamo situāciju arī bez aktīvām tālākām darbībām. Šobrīd 

partnervalstis izrāda arī kritiku Ķīnai, it īpaši sadarbībā ar Eiropas Komisijas, parlamenta 

pārstāvju nostāju kritiski attiekties pret Ķīnas finanšu piedāvājumiem, cilvēktiesību situāciju 

un citiem ar sadarbību saistītiem riskiem.359 Ķīnai ir vajadzība reaģēt uz šo kritiku, saglabājot 

gan “Ķīnas sapņa” vēstījumus, gan atrodot veidus turpināt dialogu. No vēstījumu analīzes 

perspektīvas šeit jāņem vērā vairāki faktori. Aplūkojot laika nogriezni vēstījumu attīstībai, nav 

prognozējams, ka vēstījumos tiks veiktas straujas izmaiņas, tomēr pakāpeniska to pielāgošanās 

partneru reakcijām ir sagaidāma, jo ir novērota konsekventi jau iepriekš, – ĶTR vēstījumi, kaut 

lēni, bet atbild uz adresātu bažām. Kopsolī ar noteikumu attīstības formu, kas noved pie 

izpausmes kanālu vajadzības, prognozējams, ka ĶTR meklēs jaunus ceļus vēstījumu 

restartēšanai, vai nu liekot uzsvaru uz “17 + 1” formāta restartēšanu, vai arī meklējot citas 

platformas turpināt runas aktu izplatīšanu. 

Vēl jo vairāk atšķirīgas ir arī laika mērogu izpratnes par sadarbības realizēšanos – 

“17 + 1” retorikā ĶTR norāda uz straujām un ātrām rīcībām, taču “Ķīnas sapņa” stratēģiskie 

vēstījumi šādu steigu neparedz. Šādā skatījumā ĶTR nav kur steigties ar savas vietas veidošanu 

starptautiskajā sistēmā (šī ir nianse, kas skaidri atspoguļojas “Ķīnas sapņa” dinamikā – ja Hu 

“Ķīnas sapnī” ĶTR meklēja savu vietu starptautiskajā sistēmā, tad Sji “Ķīnas sapnī” šī vieta 

tiek uzskatīta par veidojamu kopā ar visu starptautisko sistēmu). Kamēr saglabājas ekonomikas 

pieauguma tempi un iekšpolitiskā stabilitāte, ĶTR var veidot jaunas sadarbības programmas un 

platformas visā pasaulē, tā pakāpeniski iesakņojot sevi starptautiskajā sistēmā, paplašinot un 

stiprinot savas pasaules redzējumu (stratēģisko vēstījumu) un reizē neesot spiesta ieguldīties 

pat apsolītajos apmēros, bet uzstādot gaidas un sagaidot to izpildi no partnervalstīm. 

“17 + 1” formāta ilgtspēja atkarīga arī no tālākā līdzsvara starp ĶTR zemā profila 

identitāti starptautiskajās institūcijās iepretim tiekšanās pēc sasniegumiem stratēģijai (“keeping 

a low profile” vs “striving for achievements”)360. Šī diskusija ir aktuāla ne tikai Rietumu 

analītiķu vidū, bet arī pašas ĶTR intelektuālo darbinieku kontekstā, attiecīgi sekojot šīs debates 

esamībai politisko autoritāšu aprindās. Pēc Sji ievēlēšanas 2012. gadā ir noticis pagrieziens 

ĶTR kā sasniegumu valsts mērķu virzienā, kas atspoguļojas arī “Ķīnas sapņa” dinamikas 

analīzē. Vienlaikus jānorāda, ka ĶTR ārpolitika un darbība starptautiskajā sistēmā primāri ir 

atkarīga no iekšpolitiskajiem stabilitātes apstākļiem, kuri balstās stingrā politiskā tradīcijā par 

                                                           
359 Scott, Mark, Kayali, Laura, Cerulus, Laurens. 2020. European Commission accuses China of peddling 

disinformation. Politico, June 10. 
360 Qin, Yaqing. 2014. Continuity through Change: Background Knowledge and China’s International Strategy. 

The Chinese Journal of International Politics. 7(3): 285–314. 
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pieeju nemainīšanu. Kaut arī Sji ir augstākā politiskās varas figūra, ārpolitiskā virziena maiņas 

ir iespējamas graduāli, līdz robežai, kad sāks apdraudēt iekšējo stabilitāti. Savā ziņā Sji un ĶTR 

ārpolitika ir brīvs ĶTR prezidenta darbības lauciņš līdz brīdim, kamēr tas netraucē 

iekšpolitiskajām interesēm. Tomēr graduāla kustība ambiciozākas Ķīnas virzienā ir 

nenoliedzama, tāpat kā ĶTR iesakņošanās intensitātes palielināšanā citām pasaules valstīm, 

pagaidām to ekonomikā. 

No “17 + 1” perspektīvas tas nozīmē, ka sadarbības turpināšanas iespēju un ilgtspēju 

arvien vairāk noteiks sasniegumu uzrādīšanas iespēja. Sasniegumu politika ir tā, kas skaidri 

iezīmējas jau “17 + 1” vētsījumos, uzsverot lēmumu pieņemšanas ātruma nepieciešamību, 

ieguldījumu apjomus, noslēgtos līgumus un pabeigtos projektus. Palielinoties sasniegumu 

politikas vēstījumam, “17 + 1” partnervalstis var nonākt situācijā, kurā nespēj izpildīt šo 

atskaites mērauklu, it īpaši ņemot vērā iepriekš minētos izaicinājumus. Tādā veidā plaisa starp 

ĶTR uzstādījumiem un paveiktā realitāti “17 + 1” formātā riskē tikai palielināties. 

Arī praktiski “17 + 1” formāts šobrīd izskatās, ka nepiedzīvos straujus attīstības lēcienus 

un atkāpes no ierastā īstenošanās veida. Arī paša Sji prezidentūras uzmanības fokuss nav 

prognozējams, ka palielināsies, vairāk uzmanības pievēršot ārpolitikas projektiem, kā tas ir 

šobrīd. Līdzībās runājot, “17 + 1” un citi ĶTR sadarbības projekti tiek pieteikti un īstenoti pēc 

dārzniecības principa – tiek iedēstīti pamati, un tad iestājas pasivitātes periods, vērojot, kas no 

iestādītā izaugs. Vienlaikus būtiska ir arī ASV un Ķīnas attiecību dinamika šādā kontekstā, 

ĶTR izmantojot sadarbības projektus kā pretsvaru ASV ietekmei Ķīnai būtiskos reģionos, kā 

arī kā pretsvaru ASV kopumā. Mainoties ASV un ĶTR attiecību dinamikai jaunās ASV 

prezidentūras politikas ietvaros, pastāv vēl sadarbības intensitātes maiņas iespējas arī “17 + 1” 

formātā. 

 

*** 

“17 + 1” vēstījumu un runas aktu sasaiste un kauzalitāte norāda, ka ĶTR ārpolitika ir 

dinamisks process. Viennozīmīgi “17 + 1” formāts pārskatāmā nākotnē virzīsies uz sadarbības 

noteikumu sarežģībiskošanu, tvēruma palielināšanu un jauniem padziļinātiem formalizācijas 

mēģinājumiem, pretējā gadījumā tam nav izredžu pastāvēt ilgtermiņā. Zināmā mērā “Ķīnas 

sapnis” kā apsolījums no ĶTR puses pieprasa apsolījuma novešanu līdz darbībām (šobrīd 

“17 + 1” formātā šis apsolījums ir kaskadēts tālāk, kur saskāries ar komisīvu runas aktu un 

sadarbības priekšnosacījumu sadursmēm) un vienlaikus pieprasa arī sadarbības apsolījuma 

izpildi no partnervalstīm. 
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Svarīgs elements, ko no tā iespējams secināt, – ja “17 + 1” formāts attīstīsies tālāk (vai 

arī radīsies cits reģionālās sadarbības platformas formāts), tam jānotiek šajā taktisko iniciatīvu 

līmenī. Ja Sji “Ķīnas sapnis” piedzīvos ievērojamākas tālākas transformācijas, tad šīs 

sadarbības platformas principā arī būs jāpārskata un radīsies atrautības plaisa starp stratēģiju un 

tās izpildi. Summējot minēto, “17 + 1” tālākā attīstība ir “17 + 1” iespējošanas jautājums, 

paplašinot gan “17 + 1” ietvaros sadarbības tēmas, gan sadarbības īstenošanas veidus, paralēli 

darbojoties “Ķīnas sapņa” nemainības nosacījumam. 

Vienlaikus “17 + 1” atrodas arī retoriskā slazdā – partnervalstis ir mainījušas savu 

attieksmi, kļūstot kā adresāti prasīgāki pret ĶTR vēstījumiem. No sociālā konstruktīvisma 

perspektīvas, tam ir gan labās, gan sliktās puses, ja par mērauklu ņem ĶTR runas aktu 

iedzīvināšanas intereses. Pozitīvais aspekts saistāms ar to, ka “Ķīnas sapņa” vēstījumi un 

apsolījumi tiek sadzirdēti, kaut arī apstrīdēti, tātad tiem piemīt potenciāls kļūt par konvencijām. 

Negatīvais aspekts saistās ar vajadzību mainīt runas aktus un nodrošināt to iekšējo saskanību. 

Tas ir problemātisks aspekts, kas prasa nopietnu pieeju visu vēstījumu pakāpeniskai maiņai, 

salāgošanai ar praktiskās politikas dienaskārtību un pārnešanu no utopijām realitātē. No 

dinamikas analīzes nav novērojams, ka augsta līmeņa vēstījumi piedzīvotu izmaiņas, katrā ziņā 

“17 + 1” formāts kā reģionāls šobrīd nesatur globālo vēstījumu mainīšanas potenciālu. 

Būtiski arī norādīt, ka ilgtspējai kaitniecisks ir to ĶTR vēstījumu saturs, kas šobrīd 

nonāk pretrunā ar Eiropas partneru vērtībām. Tika identificēti vairāki vēstījumi, kas ir tieši 

pretrunā Eiropas vērtību sistēmai un priekšstatiem par sadarbību. Kā būtiskākos var minēt: 

1) redzamās rokas vēstījumu kā pretargumentu liberālajai ekonomikai – spēja iejaukties brīvajā 

tirgū jebkurā situācijā; 2) sudraba lodes vēstījumu – paralēls redzamās rokas vēstījumam tikai 

politisko lēmumu jomā, ietver pieņēmumu, ka efektīva sadarbība ar Ķīnu kā līderi sadarbības 

kopienā nozīmē ātrus risinājumus jebkura veida lēmumu pieņemšanas problēmām; 

3) iekļaujošās globalizācijas vēstījumu – ietver ĶTR gaidas, ka partneri ievēros novirzes no 

demokrātiskajām normām un Rietumu liberālajām vērtībām. Šobrīd neviens no minētajiem 

vēstījumiem neizskatās savietojams ar Ziemeļeiropas sadarbības vērtībām. Sasaistē ar iepriekš 

minēto par Ķīnas vēstījumu dažādošanu interesants ir paradokss, ka jaunā apakšvēstījumu ass 

ir ar potenciālu veidoties ap Baltijas valstu un Višegradas valstu asi, dažādībā stiprinot formāta 

ilgtspēju. 
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Nobeigums 
 

Promocijas darba ietvaros tika izstrādāts sociālā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa 

analīzes modelis, kurš tika lietots ĶTR stratēģisko ārpolitisko vēstījumu kauzalitātes 

identificēšanai un korelācijas noteikšanai ar reģionālo sadarbības formātu transformācijām. 

Gadījuma analīzē tika aplūkots ĶTR sadarbības formāts ar Centrāleiropas un Austrumeiropas 

valstīm jeb “17 + 1” sadarbības formāts. 

Promocijas darba mērķis bija izvērtēt ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu 

interdiskursīvu kauzalitāti un dinamiku un identificēt korelāciju ar sadarbības formātu 

veidošanos.  

Darba mērķis tika sasniegts – tika izvērtēta interdiskursīvā kauzalitāte ĶTR 

stratēģiskajos ārpolitikas vēstījumos, turklāt skaidrā dinamikā, iezīmējot arī stabilas prognozes 

iespējas ĶTR stratēģisko ārpolitikas vēstījumu tālākā attīstībā. Tāpat gadījuma analīzē tika 

identificēta korelācija starp ĶTR ārpolitikas stratēģiskajiem vēstījumiem un sadarbības formātu 

transformācijām, fiksējot vēstījumu radīto spiedienu uz praktisku sadarbības formātu 

veidošanos, kā arī saturisku plašu priekšnosacījumu struktūras radīšanu potenciālajiem ĶTR 

sadarbības partneriem. Darba mērķa sasniegšana ne tikai ļauj runāt par ĶTR ārpolitikas 

stratēģiskajiem vēstījumiem korelācijā ar reģionālās sadarbības formātu veidošanos, bet arī ļauj 

izdarīt spriedumus par formātu ilgtspēju un nākotnes attīstību. 

Lai sasniegtu darba mērķi, tika izvirzīti trīs pētnieciskie jautājumi, uz kuriem darba 

gaitā rastas atbildes. 

1. Kā izveidot atbilstošu teorētiski metodoloģisku modeli, lai analizētu ārpolitikas 

stratēģisko vēstījumu interdiskursivitāti un atsevišķu diskursu mijiedarbību ar sadarbības 

formātiem kā jau institucionalizētām ārpolitikas platformām? 

Lai izveidotu atbilstošu teorētiski metodoloģisku modeli, kurā tiktu ietvertas gan 

kauzalitātes izvērtēšanas, gan korelācijas identificēšanas iespējas, autors izvērsa modeļa 

būvniecību, sākot ar ontoloģiskās pieejas pamatošanu. Ontoloģiski darbā tika izvēlēta 

postpozitīvisma pieeja, kas ļāva izvairīties no konfliktējošām vērtību sistēmām orientālisko un 

kultūrpolitisko pretrunu dēļ un likt uzsvaru uz kvalitatīvo pētniecības metodi, kas respektē 

daudzslāņainu faktoru ietekmi, relacionālismu un pastāvīgu procesa dinamiku. Ontoloģiskā 

izvēle arī pamatoja empīrisko darba tvērumu, sniedzot iespējas padziļināti operēt ar vēstījumu 

un simbolu līmeni, no kā izdarīt secinājumus par reālo politisko vidi. Jāmin, ka postpozitīvisms 

ir skeptisks par prognožu iespējām, taču darbā izmantotais sociālā konstruktīvisma un 

kognitīvās diskursa analīzes modelis, fokusējoties uz kauzalitātes un korelācijas apsvērumiem, 

ļāva identificēt dinamiku, caur ko iespējams arī prognozēt tālāku notikumu attīstību gan 

vēstījumu, gan sadarbības formātu līmenī. Attiecīgi darba gaitā ir paplašināta akadēmisko 
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priekšstatu sistēma par postpozitīvisma ontoloģiju un tās ierobežojumiem. 

Epistemoloģiski autors izvēlējās lietot starptautisko attiecību konstruktīvisma pieeju, to 

apvienojot ar kognitīvo diskursa analīzi. Kopumā šāda modeļa lietojums ir attaisnojies – 

kognitīvā diskursa analīze ļāva atklāt stratēģiskā ārpolitikas koncepta saturiskos uzstādījumus, 

savukārt sociālā konstruktīvisma principi – izskaidrot runas aktu dinamiku pēc formas. 

Vienota modeļa izveide ļāva ne tikai iegūt līdz šim nepieejamus empīriskos datus, bet 

arī paplašināja sociālā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes iespējas konkrētā 

objekta analīzē. Līdz šim ĶTR analīze sociālā konstruktīvisma skolā ir izplatīta, tomēr ar 

uzsvaru uz identitātes pētniecību vairāk nekā stratēģisko piedāvājumu analīzi, kā arī lielā mērā 

pārstāvot ĶTR kritizējošo perspektīvu, meklējot tās potenciālās agresivitātes izpausmes vai 

globālas lielvaras izpausmes, bieži balansējot uz orientālisma riska robežas. Darbā izstrādātais 

modelis pierādīja, ka ir iespējams strukturēti izprast ĶTR ārpolitikas vēstījumu saturu. 

Attīstītais sociālā konstruktīvisma virziens, kas fokusējas uz runas aktiem, to iekšējo 

saskanību un kognitīvo modeļu veidošanu, nevis statiska diskursa robežām, ļauj runāt par 

teorijas attīstību ekosistēmiskas domāšanas virzienā, respektējot praktisko politiku kā 

empīrisku izpausmi sociāli konstruētai realitātei. Attiecīgi darba gaitā tika palielināta sociālā 

konstruktīvisma lietojamības iespēja praktiskās politikas analīzei. Kā līdzvērtīgi būtisks 

minams elements, ka darbā izmantotais modelis un secinājumi ir vispārināmi. Deduktīvi 

apstiprinājās, ka ar runas aktu un kognitīvās diskursa analīzes sintēzes palīdzību iespējams 

analizēt jebkurus ārpolitikas diskursus. Ārpolitikas vēstījumu analīze, atrodot jaunu izeju uz 

praktiskās politikas novērtēšanu, kā arī gadījuma analīze sasaistē ar konstruktīvisma kognitīvās 

diskursa analīzes modeli, kas ļauj izdarīt universālus secinājumus, sniedz ievērojamu devumu 

starptautisko attiecību akadēmiskajām debatēm. 

Pie teorētiski metodoloģiskā jaunatklājuma pieskaitāms arī darbā gūtais paplašinātais 

priekšstats par analizējamo teksta kopu ticamību. Ticamības jautājumiem sociālajā 

konstruktīvismā ir centrālā loma, runājot par runas aktiem, jauniem normatīviem un sadarbības 

piedāvājumiem, ko viens starptautiskais subjekts sūta citiem. Vai valsts jaunradīts normatīvais 

piedāvājums ir ticams, pieņemams un kopēji lietojams, ir jautājums, ar ko starptautiskā sistēma 

saskaras pastāvīgi. Šeit jāmin arī specifiskā situācija ar ĶTR radītajiem piedāvājumiem tieši 

angļu valodā. Kā akadēmiski apstrādāt šo informāciju, kā operēt ar pazušanas tulkojumā risku, 

patiesajiem autora nodomiem un ar to saistītajiem riskiem – šajā promocijas darbā piedāvātais 

modelis atļāva pievērsties tieši starptautiskajai sabiedrībai adresētajam materiālam, atrodot tā 

ticamības (vai neuzticamības) parametrus teorētiskos un metodiskos apsvērumos. Šāda 

pētnieciskā pieeja sniedz lielu pievienoto vērtību pētniekiem, ļaujot arī turpmāk aplūkot 

angliski piedāvāto ĶTR materiālu bez nevajadzīgas iedziļināšanās kultūrlingvistiskā fonā. 
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Kopumā secināms, ka sociālā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes sintēzes 

modelis ir efektīvi lietojams un skaidri parāda identificējamus parametrus, kas ļauj spriest gan 

par konkrētā stratēģiskā dokumenta ticamību, gan iekšējo saskanību, gan ilgtspēju kombinācijā 

ar citiem stratēģiskajiem vēstījumiem vai to papildinošiem dokumentiem, tajā skaitā taktiskās 

izpausmes līmeņiem. Identificēta sakritība vai disonanse starp runas aktu formu un kognitīvo 

modeļu saturu ļauj novērtēt strukturēti gan teksta ticamību kopumā, gan tā paredzamo ietekmi 

uz praktiskajiem sadarbības formātiem. 

2. Kāda interdiskursīvā kauzalitāte identificējama ĶTR ārpolitikas stratēģiskajos 

vēstījumos divu prezidentu periodā? 

Balstoties sociālā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes vienotā modelī, tika 

analizēti ĶTR ārpolitikas stratēģiskie vēstījumi ĶTR prezidentu Hu un Sji izteikumos. 

Kauzalitātes noteikšana tika veidota, samērojot runas aktu dinamiskos principus un aģentu 

teorētiskās motivācijas ar kognitīvajiem modeļiem jeb konkrēto izteikumu saturu. 

Kauzalitāte tika identificēta, tai atspoguļojoties vairākos faktoros. Pirmkārt, tika 

noteikta ĶTR prezidentu kā diskursa aģentu loma stratēģisko vēstījumu veidošanā jeb 

strukturāla kauzalitāte, liekot jauniem noteikumiem attīstīties uz iepriekšējo noteikumu bāzes. 

ĶTR prezidents strukturāli ir dominējošais diskursa aģents, taču viņa ietekme ir atkarīga arī no 

izteikumu un apsolījumu loģikas. Tika identificēts, ka runas aktu forma, Hu uzsākot veidot 

stratēģisko ārpolitikas piedāvājumu starptautiskajai sabiedrībai, ietver virkni nepilnību, ko Sji 

papildināja ar savu stratēģisko redzējumu. Attiecīgi Sji ārpolitiskais vēstījums ir tiešs Hu domas 

turpinājums, taču izmaiņas, kādas Sji rada runas aktos un diskursa saturā, ļauj runāt par 

ārpolitikas izmaiņām un attīstības vektoriem arī nākotnē. 

Ķīnas varas diskursa aģentu kartēšanas rezultāts parāda, ka Ķīnas ārpolitikas veidošana 

ir atkarīga no neliela personu loka un primāri no Ķīnas Tautas Republikas prezidenta, kurš caur 

savas autoritātes institūciju apkopo, izstrādā un pauž gan ārlietu resora, gan Ministru prezidenta, 

gan Politbiroja, gan partijas, gan atsevišķu varas grupējumu intereses. Attiecīgi promocijas 

darbā izvēlētā analīzes vienība – ĶTR prezidenta redzējumu dinamika – apstiprinās kā 

pamatota. Šis ir būtisks secinājums arī citiem Ķīna analītiķiem, kartējot vērā ņemamas diskursa 

vienības ĶTR kontekstos. 

Ķīnas Tautas Republikas interpretu jeb zināšanu darbinieku loma ir būtiska kontekstā 

ar Ķīnas prezidenta vēstījumu leģitimēšanu un interpretēšanu. Zināšanu darbinieki caur savām 

darbībām a priori stiprina Ķīnas prezidenta autoritāti ārpolitikas kontekstā. Īpaši tas 

novērojams zināšanu darbinieku un varas attiecību hibridizācijas pēdējā desmitgadē, tiem 

pievēršoties nolūku ziņas un vēstījumu radīšanā starptautiskajai sabiedrībai, selektīvi 

angliskojot vēstījumu vienības. 
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Ķīnas varas grupējumu loģika, kaut arī savstarpēji konkurējoša un ar lielu, līdzsvarotu 

interešu konceptu ietekmi ĶTR iekšpolitikā, ārpolitikas kontekstā pierādās kā sekundāra Ķīnas 

prezidenta neproporcionāli lielās ietekmes uz ārpolitiku dēļ, kā arī minēto grupējumu zemās 

intereses par ārpolitikas procesiem dēļ. Zināmā mērā Ķīnas prezidenta institūts ir kā krustpunkts 

ārpolitikas formulēšanai un adresēšanai starptautiskajai sistēmai, kā arī iekšējiem adresātiem 

stratēģiskā kontekstā. 

Salīdzinot Hu un Sji ārpolitikas vēstījumu dinamiku, iespējams secināt, ka Hu 

ārpolitikas koncepti iekšējās saskanības trūkumu dēļ neietvēra iespēju attīstīt inovatīvus un 

ilgtspējīgus sadarbības formātus, kamēr Sji ārpolitikas koncepti šādu pieeju faktiski pieprasa, 

lai nezaudētu savu ticamību. Tas ļauj secināt, ka reģionālie sadarbības formāti ir nepieciešamība 

Sji ārpolitikai, jo Sji ir pašsaistījis sevi ar ārpolitiskajiem vēstījumiem. 

Saturiski Ķīnas Tautas Republikas ārpolitikas stratēģiskie vēstījumi dinamiskajā 

attīstībā atspoguļo Ķīnas Tautas Republikas ambīciju pieaugumu un iekļauj nepieciešamību 

attīstīt praktiskās sadarbības formātus divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, “Ķīnas sapņa” kā ārpolitiski 

stratēģiska koncepta saturiskie aspekti ietver apsolījumus sadarbības attīstībai, taču šie 

apsolījumi nevar tikt atrisināti stratēģiskā līmenī. Kognitīvajā diskursa analīzē iegūtie 

priekšnosacījumu modeļi, summārie teksta slēdzieni, netiešie izteikumi un iekšējā izteikumu 

saskanība liecina par ĶTR vajadzību attīstīt sadarbības formātus, lai aktivizētu ārpolitikas 

konceptus un stratēģiju. “Ķīnas sapņa” kā ārpolitiski stratēģiska koncepta formas aspekti, kas 

balstās sociālā konstruktīvisma analīzē, norāda uz stratēģiskā līmeņa vēstījumu trūkumiem un 

liek attīstīt reģionālus sadarbības formātus, lai šos trūkumus novērstu. 

No kognitīvo konceptu perspektīvas “Ķīnas sapnis” ir dinamisks vēstījums, kas 

vienlaikus iekšēji attīstās, kļūstot ambiciozāks pārejā no Hu “Ķīnas sapņa” pie Sji “Ķīnas 

sapņa” postulātiem, un tiek izmantots pēc vajadzības visā tā tvērumā (tā, piemēram, ja retoriskā 

kontekstā būs būtiski norādīt uz ĶTR miermīlīgumu, tiks izmantoti Hu “Ķīnas sapņa” elementi; 

ja būs nepieciešamība norādīt uz ĶTR ambīcijām būt globālajā pārvaldē kā vadošajai valstij, 

tiks izmantoti Sji postulāti par “Ķīnas sapni”). Šāda pieeja ļauj Ķīnai veiksmīgāk pielāgoties 

konkrēto noteikumu adresātam un, sekojot konstruktīvisma un diskursa analīzes sintēzes 

noteikumiem, veiksmīgāk likt adresātam pieņemt Ķīnas uzstādījumus. Būtībā “Ķīnas sapnis” 

ir apzināti empātisks koncepts, kas tiek adresēts starptautiskajai sabiedrībai, meklējot kopīgo ar 

to un uzsverot pieņemamo. Taču, dinamikā raugoties, Sji runās šī empātija samazinās, Ķīnai 

faktiski kļūstot precīzākai izteikumos. 

“Ķīnas sapnis” arī kalpo par stratēģisko vēstījumu kopu, kas ļauj apvienot pašas ĶTR 

identitātes problemātiku starptautiskajās attiecībās, reizē jūtoties kā lielvarai, reģionālai varai 

un attīstības valstij (kurš statuss un kur tiek piemērots, atkarīgs no konteksta), jo “Ķīnas sapnī” 
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tiek ietvertas atsauces uz visām šīs identitātes formām, pamatojot ĶTR attīstības ceļu un iekšējā 

loģiskā shēmā novēršot pretrunas šo jēdzienu izpausmēs. “Ķīnas sapņa” uzdevums ir ne tikai 

vēstījumu līmenī tapt pieņemtam un lietotam adresātu un partneru vidū, bet tam arī jāīstenojas 

normativizācijas, institucionalizācijas un procesualizācijas kontekstos. Attiecīgi kauzalitāte 

ĶTR ārpolitikas stratēģiskajos vēstījumos nav atraujama no korelācijas ar starptautiskajiem 

sadarbības formātiem. 

3. Kāda korelācija identificējama starp ĶTR ārpolitikas stratēģiskajiem vēstījumiem un 

starptautiskajiem sadarbības formātiem, veicot gadījuma analīzi ĶTR sadarbības formātam ar 

Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm jeb “17 + 1” sadarbības formātam? (Turpmāk 

tekstā saukts – “17 + 1”.) 

Balstoties ĶTR analīzē izmantotajā konstruktīvisma un kognitīvās diskursa analīzes 

sintēzē, iespējams secināt, ka Ķīnas ārpolitikas noteikumu sistēma vēstījumu līmenī ir 

pašsaistoša, kas pieprasa praktisku izvērsumu sadarbībai ar starptautiskajiem un reģionālajiem 

partneriem. “Ķīnas sapnis” attiecībā uz sadarbības platformām paredz vairākus nosacījumus. 

Pirmkārt, sadarbības platformām jāieved un jāstiprina ekonomikas un politikas sasaistes 

aspekti; otrkārt, jānodrošina un jāpapildina runas aktu klāsts ar jau praksei piesaistītiem 

vēstījumiem (līgumi, vienošanās utt.). Treškārt, saturiski raugoties, jānodrošina “Ķīnas sapņa” 

apsolījuma izvērsums. Visbeidzot, jāturpina noteikumu formalizēšanas un tvēruma 

paplašināšanas virziens runas aktu dinamikā. Minētais paredz vajadzību stratēģijas iekšējās 

saskanības turpinājumam – apakšvēstījumiem, kas nenonāk pretrunā diskursa priekšstatiem par 

noteikumu adresātu vēlmēm. Turklāt šiem vēstījumiem jārealizējas jau institucionalizētos 

formātos. 

Analizējot “17 + 1” sadarbības formātu, secināms, ka “17 + 1” formāts stiprina ĶTR 

ārpolitikas virsvēstījumu “Ķīnas sapni”, taču reizē sastopas ar vairākiem izaicinājumiem. Šis 

secinājums izdarāms, balstoties uz interdiskursīvo analīzi, kas atklāj virkni vēstījumu, kuru 

kodolā ir ĶTR intereses un fiksējams asimetriskums partnerattiecībās ar “17 + 1” valstīm. Šeit 

identificējami politisko priekšnosacījumu vēstījumi, institucionālo priekšnosacījumu vēstījumi 

un ekonomisko priekšnosacījumu vēstījumi. Visos minētajos dominējoši parādās disonanse 

starp runas aktu formu un kognitīvajiem modeļiem, jeb kas šajos vēstījumos tiek teikts, kas 

domāts un kas sagaidīts. Tas ļauj secināt, ka “17 + 1” formāts piedzīvos transformācijas 

turpinājumu, zināmā mērā kalpojot kā buferzona sadarbības partnervalstu reakcijām, pasargājot 

“Ķīnas sapni” kā stratēģisko vēstījumu no spiediena mainīties. 

Ierindojot iegūtos empīriskos datus par “17 + 1” plašākā perspektīvā, korelācijai starp 

stratēģiskajiem vēstījumiem un to taktiskajām izpausmēm fiksējami vairāki raksturelementi. 

Pirmkārt, korelācija balstās priekšnosacījumu grozā, ko ĶTR sagaida no partnervalstīm 



161 

attiecībā uz pašorganizēšanos un jaunu institūciju veidošanu – kas no konstruktīvisma 

perspektīvas saistās ar noteikumu formalizācijas aspektiem. Šādā analīzes leņķī raugoties, 

jebkurš sadarbības formāts kalpo kā noteikumu stiprināšanās instruments un arī no 

partnervalstīm tiek sagaidīta konsekventa savas darbības institucionalizēšana, normativizēšana 

un procesualizēšana. Šāds gaidu jeb ekspektāciju grozs zināmā mērā nav voluntārs, jo bez tā 

norises tālāka sadarbība nav iespējama vai arī var tikt apdraudētas jau izveidotās sadarbības 

saites. Tas ļauj secināt, ka jebkuru jaunu ĶTR ārpolitikas stratēģisko vēstījumu parādīšanās tiks 

translēta praktiskā sadarbības formā vai arī jau pastāvošo sadarbības formātu restartēšanā. 

Kauzalitāte, kas ved uz ĶTR ārpolitikas noteikumu stiprināšanu, vienlaikus ietver korelāciju ar 

šo vēstījumu obligātu īstenošanās nepieciešamību praktiskās sadarbības formātos. Vajadzība 

formalizēt vēstījumus, pat ja reāla ekonomiska seguma šādām formalizēšanās darbībām nav, 

saistāma ar “Ķīnas sapņa” kā diskursa stiprināšanu praksē, faktiski izteiktos vēstījumus padarot 

par normatīviem, institucionāliem un procesuāliem, caur to padarot vēstījumu klātbūtni par 

nemaināmu un sociālajā konstrukcijā objektīvu. 

Korelācijai starp ĶTR ārpolitikas stratēģiskajiem vēstījumiem izvērtējumā parādās arī 

faktori, kas raksturo izaicinājumus tālākai korelācijas saiknei. Pie raksturīgākajām minama ātro 

rezultātu pieteikšana reģionālās sadarbības partneru līmenim un vienlaicīga cita laika līnija 

stratēģiskajam virsvēstījumam par ĶTR attīstību, kas principā atspoguļo lēno ĶTR identitātes 

maiņu, kura saistāma ar status quo saglabāšanās nepieciešamību ĶTR iekšpolitikā. Šādā 

skatījumā reģionālie sadarbības formāti nav “Ķīnas sapņa” īstenojums praksē, bet tā diskursu 

stiprinošs elements, kas nosedz vēstījumu iztrūkumus vai vājās vietas, pasakot to, kas 

virsvēstījumā nav pateikts, taču daudzos gadījumos neparedzot praktiskas darbības tā 

iedzīvināšanai vismaz pārskatāmā laika posmā. Darbā atklātais politiskā līmeņa autorizācijas 

vēstījums (cita izpratne par lēmumu pieņemšanas gaitu) ir praktiski neizpildāms Rietumu 

sabiedrībā, kur politiskā vara ir atsevišķs domēns no brīvā tirgus procesiem. Sji vairumā runu 

uzsver tieši politisko vienošanos ātruma paraugu citu līmeņu vienošanās ātrumam, kritizējot 

partnervalstu ierobežojošos institucionālos aspektus. Tiek sagaidīta spēcīga politikas 

lēmējvaras iedarbība uz izpildvaru, kas Rietumu sabiedrībā ir praktiski neizpildāms uzdevums 

normatīvo tradīciju un demokrātiju nosacījumu dēļ. 

Par korelācijai specifisku un raksturīgu iezīmi uzskatāma arī ĶTR nostāja par sadarbību 

kā paplašinātu sasaistes formu, sadarbības formāta sekmīgumu saistot ar sadarbības aspektiem 

citās jomās, proti, atbalstos ĶTR citos starptautiskajos forumos un institūcijās. Turklāt šeit 

gaidu lauks no partneriem paliek zināmā mērā atvērts – “Ķīnas sapņa” plašais tvērums piedāvā 

ĶTR variēšanas iespējas attiecībā pret izmaiņu lielumu, kas nepieciešams starptautiskajā 

sistēmā. Ja abos izmaiņu polu galos varētu izvietot status quo pret revizionistisku pieeju, tad 
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Hu ārpolitikas koncepti pozicionēja ĶTR, pieprasot tās atzīšanu starptautiskajā sistēmā kā 

pilnvērtīgu spēlētāju, savukārt Sji “Ķīnas sapņa” pozīcija ietver atrašanos tuvāk revizionisma 

līnijai, taču tai neesot pilnībā revizionistiskai. Šis faktors skaidri parādās stratēģisko vēstījumu 

korelācijā ar sadarbības formātiem – formāts atkarībā no adresāta nostājas vai nu ļauj uzturēt 

Rietumu demokrātiskās vērtības, vai arī akcentē revizionistisko pieeju spiediena virzienā izrādīt 

Ķīnai politisko lojalitāti. Zināmā mērā reģionālie sadarbības formāti ir eksperimentāls lauks, 

kur ĶTR var testēt vērtības, kas izkoptas stratēģiskā līmenī. 

Korelācijas stabilitāte, kas principā nozīmē ilgtspēju sadarbībai, arī ir atkarīga no 

vairākiem apsvērumiem. Pirmkārt, ilgtspēja ir tieši atkarīga no ĶTR iekšpolitisko interešu – 

stabilitātes un ekonomiskās izaugsmes – nosargāšanas un nodrošināšanas, “17 + 1” sadarbības 

formāts var potenciāli tikt iedarbināts ciešākai sadarbībai un lielāka atbalsta pieprasīšanai ĶTR 

viedoklim starptautiskajā sistēmā, ja tāda vajadzība rodas. Taču pašlaik “17 + 1” kalpo kā 

nosacīta investīcija – “17 + 1” partnervalstīm tā ir ekonomiskā investīcija, savukārt ĶTR, 

spriežot pēc tās “Ķīnas sapņa” un “17 + 1” vēstījumiem, – politiskā investīcija nākotnē. Faktiski 

tas attiecināms arī uz citiem sadarbības formātiem ārpolitikā. Tie ir translācijas kanāli, kas 

iedarbināmi praktiskās politikas vajadzībām, tai skaitā iekšpolitiski. 

Līdz ar to pētnieciskie jautājumi ir atbildēti, vienlaikus pievienojot darbam novitāti kā 

teorētiskā, tā empīriskā griezumā. Noslēdzot nobeiguma daļu, attiecīgi jāizvērtē arī paša 

analīzes modeļa lietojamība un tālākās pētniecības iespējas. 

Pēc “17 + 1” sadarbības formāta un “Ķīnas sapņa” saistības elementu aplūkošanas 

iespējams sniegt novērtējumu arī pašam kognitīvās diskursa analīzes un sociālā 

konstruktīvisma analīzes modelim. Kopumā modeļa lietojums ir attaisnojies – kognitīvā 

diskursa analīze ļāva atklāt stratēģiskā ārpolitikas koncepta saturiskos uzstādījumus, savukārt 

sociālā konstruktīvisma principi – izskaidrot runas aktu dinamiku pēc formas. Skaidri nolasāma 

priekšrocība fokusēties tikai uz analizējamo tekstu – ārpolitisko vēstījumu kopu, kas ir būtiska, 

ja tiek izvērtēts tāds starptautisko attiecību subjekts, kura iekšpolitika ir komplicēta un 

pētniekam nesasniedzama. 

Savstarpēji nošķirti, kognitīvā diskursa analīze bez konstruktīvisma skaidrojuma 

nespētu pilnvērtīgi atklāt saikni starp stratēģiskiem vēstījumiem vairākos līmeņos un to ietekmi 

uz sadarbības platformu veidošanos. Būtisks ir secinājums, ka sociālā konstruktīvisma sasaiste 

ar kognitīvo diskursa analīzi ļauj atrisināt pētniecisko problēmu par diskursu kultūrpolitisko 

unikalitāti un tās samērojamību ar starptautisko attiecību universālajām likumībām, kā arī 

papildināt ontoloģisko un epistemoloģisko diskusiju par vēstījumu ietekmi uz institucionālo un 

operacionālo realitāti. Darba gaita un secinājumi pierāda, ka, respektējot un analizējot 
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ārpolitikas vēstījumu kopas, to iekšējā saskanība un sasaiste ar citiem vēstījumu līmeņiem un 

iekšējā dinamika ļauj prognozēt sadarbības formātu attīstību. 

Vienlaicīgi tālāka tēmas attīstīšana saistās ar dinamikas tvēruma paplašināšanu, ietverot 

plašākus laika periodus, kā arī papildinot diskursu ar adresātiem atbildētājiem. Šajā darbā tika 

samērots stratēģiskais vēstījums ar reģionālā sadarbības formāta vēstījumiem, analizējot, tieši 

kas tiek adresēts starptautiskajai sabiedrībai. Tālākās pētniecības pievienoto vērtību palielinātu 

Ķīnas lokāldiskursa analīzes pievienošana, tā vēl vairāk palielinot sasaistes izpratni starp 

dažādu vēstījumu līmeņiem. Līdzvērtīgi būtu pētāma arī vēstījumu dinamikas ietekme uz citiem 

sadarbības formātiem, piemēram, globālajiem sadarbības formātiem. 

Pieņemot, ka ĶTR nākamībā turpinās uz āru iešanas politiku, angliski esošais vēstījumu 

piedāvājums tikai palielināsies, kā arī jau pašlaik vērojami ĶTR mēģinājumi radikāli mainīt 

sadarbības formas reģionālajos sadarbības formātos. Šādos apstākļos sociālā konstruktīvisma 

un kognitīvās diskursa analīzes modeļa lietošana ļauj apstrādāt vēl vairāk empīrisko datu, 

atklājot arī modeļa potenciālās nepilnības. Pie tādām jau tagad būtu pieskaitāms modeļa 

skaidrojuma trūkums polarizētām situācijām – ja valsts nodarbojas ar pilnīgi neticamu 

vēstījumu radīšanu, piemēram, klaji melīgu informāciju, to iekšējā skaidrošana zaudē jēgu. 

Līdzvērtīgi arī praktiskās ārkārtas situācijas, kā bruņoti konflikti, neļauj vairs lietot šo metodi. 

Šāda pieeja ir efektīva, kad visas iesaistītās puses vēlas sadarboties un mēģina salāgot savus 

vēstījumus ar potenciālo partneru vēlmēm un gaidām.  
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• Improve Party Conduct, Uphold Integrity and Combat Corruption, January 14, 2014 

• Improve the Wellbeing of the People, March 9, 2015–May 25, 2016 

• Increase Sino-Arab Dialogue and Expand Common Ground, January 21, 2016 

• Join Hands to Consolidate Peace and Development in Cross-Straits Relations, November 7, 2015 

• Jointly Maintain and Develop an Open World Economy, September 5, 2013 

• Keep Hold of the Strategic Initiative for Our National Security, February 17, 2017 

• Keep in Line with the CPC Central Committee, December 11, 2015 
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• Leave to Our Future Generations Blue Skies, Green Fields and Clean Water, July 18, 2013 

• Let a Healthy Internet Guide and Reflect Public Opinion, April 19, 2016 

• Make Targeted Efforts in Reform, January 4–6, 2016 

• Meet the Standards for Party Members, August 13, 2017 

• New Approach for Asian Security Cooperation, May 21, 2014 

• Observe Discipline and Rules, January 13, 2015 

• Officials Must Set a Good Example in Observing the Law, February 2, 2015 

• Open Wider to the Outside World, April 8, 2013 

• Party Leadership Is the Unique Strength of SOEs, October 10, 2016 

• Power Must Be “Caged” by the System, January 22, 2013 

• Progress in Practicing “One Country, Two Systems” in Macao, December 20, 2014 

• Promote a Healthy China, August 19, 2016 

• Promote Ecological Progress and Reform Environmental Management, October 26, 2015 

• Promote Social Fairness and Justice, Ensure a Happy Life for the People, January 7, 2014 

• Promote Socialist Rule of Law, October 23, 2014 

• Promote Supply-Side Structural Reform, January 18, 2016 

• Promote the Belt and Road Initiative, Extend Reform and Development, April 29, 2016 

• Promote the Four-Pronged Strategy, December 13, 2014–January 29, 2016 

• Promote the Healthy Development of Diverse Forms of Ownership, March 4, 2016 

• Promote the Silk Road Spirit, Strengthen China–Arab Cooperation, June 5, 2014 

• Push Ahead with Reform Despite More Difficulties, February 7, 2014 

• Realize Youthful Dreams, May 4, 2013 

• Reform and Opening up Is Always Ongoing and Will Never End, December 31, 2012 

• Reform the Judicial System, March 24, 2015 

• Reinforce the Party’s Internal Scrutiny, October 27, 2016 

• Remember the Past and Our Martyrs, Cherish Peace, and Build a New Future, September 3, 2015 

• Revolutionize Energy Production and Consumption, June 13, 2014 

• Right Time to Innovate and Make Dreams Come True, October 21, 2013 

• Safeguard National Security and Social Stability, April 25, 2014 

• Seay True to Our Original Aspiration and Continue Marching Forward, July 1, 2016 

• Secure the People’s Basic Needs, October 27, 2016 

• Shoulder the Responsibilities of Our Time and Promote Global Growth Together, January 17, 2017 

• Social Governance Under Socialism with Chinese Characteristics, September 19, 2017 

• Sound, Circular and Healthy Development of the Economy and Finance, July 14,2017 

• Strengthen and Improve the Political Work of the Military, October 31, 2014 

• Strengthen the Armed Forces Through Reform, November 24, 2015 

• Strengthen the Foundation for Pursuing Peaceful Development, January 28, 2013 

• Strictly Enforce Diligence and Thrift, Oppose Extravagance and Waste, January 17 and February 

22, 2013 

• Strong Ethical Support for the Realization of the Chinese Dream, September 26, 2013 

• Stronger Discipline Inspection Tours Make for Stricter Party Self-Governance, January 12, 2016 

• Study for a Brighter Future, March 1, 2013 

• Study Is the Prerequisite and Action Is the Key, February 4, 2016 and April 13, 2017 

• Study, Disseminate and Implement the Guiding Principles of the 18th CPC National Congress, 

November 17, 2012 

• Take Action on Reform, May 5, 2015–August 29, 2017 

• Take on the Task of Expanding Cross-Straits Relations and Achieving National Rejuvenation, May 

7, 2014 

• Take Targeted Measures Against Poverty, November 27, 2015 

• The “Invisible Hand” and the “Visible Hand”, May 26, 2014 

• The Belt and Road Initiative and ¢ onnectivity Are Mutually Reinforcing, November 8, 2014 

• The Belt and Road Initiative Benfits the People, August 17, 2016 
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• The Chinese Dream Is the People’s Dream, September 22, 2015  

• The Chinese Dream Will Benefit Not Only the People of China, But Also of Other Countries, May 

2013 

• The Decisive Stage in Achieving the First Centenary Goal, October 29, 2015  

• The Four Consciousnesses and the Authority of the Central Committee, December 26–27, 2016 

• The Guiding Thoughts and Goals for the Program of Mass Line Education and Practice, June 18, 

2013 

• The Initiatives for Balanced Regional Development, December 9, 2014–February 23, 2017 

• The Literature and Art of the People, October 15, 2014 

• The Mass Line: Fundamental to the CPC, June 18, 2013 

• The New Normal: How to Respond and Adapt, December 18, 2015 

• The Party’s Work with Social Organizations, July 6, 2015 

• The People’s Eish for Good Life is Our Goal, November 15, 2012 

• The Rejuvenation of the Chinese Nation Is a Dream Shared by All Chinese, June 6, 2014 

• The Rule of Law and the Rule of Virtue, December 9, 2016 

• There Are a Thousand Reasons to Make the China–US Relationship a Success, April 6, 2017 

• Tighten Political Activities Within Our Party, October 27, 2016 

• Today We Must Succeed in a New “Long March”, October 21, 2016  

• Together Fulfill the Chinese Dream of National Rejuvenation, February 18, 2014 

• Towards a China–EU Partnership for Peace, Growth, Reform and Civilization, May 6, 2015 

• Towards a Community of Shared Future for Mankind, January 18, 2017 

• Towards World-Class Universities and Disciplines, December 7, 2016 

• Train and Select Good Officials, June 28, 2013 

• Transform and Boost Traditional Culture in a Creative Way, September 24, 2014 

• Transition to Innovation-driven Growth, June 9, 2014 

• Uphold and Consolidate the Party’s Ideological Leadership, May 18, 2015–May 17, 2016 

• Uphold and Develop Socialism with Chinese Characteristics, January 5, 2013 

• Usher in a New Era of Ecological Progress, May 24, 2013 

• Usher in the Second Golden Decade of BRICS Cooperation, September 4, 2017 

• What is the New Normal in China’s Economic Development?, January 18, 2016 

• When the People Are Firm in Their Convictions, the Nation Will Flourish, February 28, 2015 

• Work Hand in Hand for Common Development, March 27, 2013 

• Work Together for a Better Asia Pacific, October 7, 2013 

• Work Together for Mutually Beneficial Cooperation, June 19, 2013 and May 19, 2014 

• Work Together to Build a 21st-century Maritime Silk Road, October 3, 2013 

• Work Together to Build a Healthy Cyberspace, December 16, 2015 

• Work Together to Build the Belt and Road, May 14, 2017 

• Work Together to Build the Silk Road Economic Belt, September 7, 2013 

• Young People Should Practice the Core Socialist Values, May 4, 2014 

 


