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Ievads 
 

Starptautisko attiecību un politoloģijas disciplīnās Ķīnas Tautas 

Republikas (turpmāk tekstā – ĶTR, Ķīna) vieta starptautisko attiecību sistēmā 

un lielvaru hierarhijā ir 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 



 

5 

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.  

Attiecīgi 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 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, savukārt kognitīvā diskursa analīze 

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 vairāku mainīgo saistību, šeit netiek 

lietots, jo darbā tiek aplūkota kvalitatīvā, ne kvantitatīvā saistības izpausme 

gadījuma analīzes veidā. 
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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 pastāvošo 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; 

2) izstrādāt vienotu lietojamu sociālā konstruktīvisma un kognitīvās 

diskursa analīzes modeli interdiskursīvas kauzalitātes un korelācijas 

perspektīvas analīzei; 
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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 prognozēt 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.  
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Lielu teksta korpusu 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. 

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. 
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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 

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 
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prognozes par starptautisko attiecību subjektu mijiedarbību, analizējot tikai šo 

subjektu izteikumus un to iekšējo dinamiku.  

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 

pieejams praktiskās politikas segums. 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 tiek 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, 
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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.  

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.  
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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 politikas 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 
 

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, vispārpieņemtās globālās politikas 

struktūras un dienaskārtības aktualitātes, 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 tiem atbilstošo starptautisko attiecību teoriju dalījumu, tajā 

pašā laikā piedāvājot saskaņot konkurējošos metodoloģiskos priekšlikumus 

plurālistiskā filozofiskā kontekstā. Kā savu primāro uzdevumu Džeksons izvirza 

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.1 

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 

                                                           
1  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. 
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kognitīvo diskursa analīzi. Šajā virzienā iespējams analizēt, kā veidojas valstu 

uztveres konstrukcijas, kāda ir to jēga un mērķi.2 

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 tos 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, ne tikai ar 

jurisprudenci saistītās, sabiedrības komunikācijas sfēras. Sabiedrības un cilvēku 

mijiedarbības process ir nebeidzams, taču noteikumi mainās – attiecīgi ir 

iespējams noteikt to raksturiezīmes un ietekmi, identificējot atsevišķus 

noteikumus, ko iespējams dēvēt arī par diskursu vai plašākā 

                                                           
2 Sterling-Folker, Jennifer. 2013. Making Sense of International Relations Theory  

(2nd Ed.), Boulder, Colorado Lynne Rienner Publishers. ISBN 978-1-58826-822-8, 8. 
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mērogā – paradigmu.3 Noteikumi ir uzstādījums, kas pasaka cilvēkiem un 

valstīm, ko darīt. 

Starptautisko attiecību disciplīnā, uzsākot noteikumu analīzi, var virzīties 

divos virzienos – gan no aģentiem uz starptautisko dimensiju, gan no 

starptautiskās dimensijas uz aģentiem. Viena pētījuma ietvarā saglabājams viens 

virziens, citādi diskursa analīzē veidojas pārāk liela informācijas plūsma un zūd 

atskaites punkts.4 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 atklāt aģentus, kas slēpti dominē sistēmā. 

 

1.2.1. Aģentu nozīme noteikumu veidošanā 
 

Starptautisko attiecību konstruktīvisma jaunās paaudzes teorētiķis 

Deivids M. Makkūrts (David M. McCourt) N. Onufa konstruktīvisma attiecību 

shēmu ieliek dinamiskā kontekstā, norādot, ka noteikumi, kas tiek ievēroti, 

dinamiski ieiet apritē. Tie palīdz aģentiem izcelties uz citu fona, iedarboties uz 

apkārtējo pasauli un kļūst īsti tikai aktoru praktiskā mijiedarbībā. Tāpēc 

Makkūrts piedāvā konstruktīvisma sašaurinājuma pieeju – relacionālismu, kas 

analīzes fokusu virza uz aktoriem un to izpratni par savstarpējām attiecībām.5 

Deivids Brokmans (David Brochman) pauž tēzi par valodu kā pašsaistošu 

līdzekli. Valodas izteiksmēm, kaut arī šķietami gramatiskās formās sakņotām, 

tomēr tieši ar savām formām (uztveramību, vārdu lietojumu, izteiksmes 

                                                           
3 Milliken, Jennifer. 2001. Discourse 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. 
4 Onuf, Nicholas. 2012. Making Sense, Making Worlds: Constructivism in Social 

Theory and International Relations, Routledge, New York and London, 117. 
5 McCourt, David M. 2016. Practice Theory and Relationalism as the New 

Constructivism, University of California-Davis, International Studies Quarterly,  

60, 476. 

http://93.174.95.29/main/BCDD93DCDFFE90B84866584C7CD5B8BC
http://93.174.95.29/main/BCDD93DCDFFE90B84866584C7CD5B8BC
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pievilcību) ir būtiska loma aprakstītās idejas pievilcībai un dzīvotspējai 

praktiskās politikas dienaskārtībā.6 N. Onufs šo valodas galējo ietekmi uz 

realitāti pārdēvē par konvenciju. Darba kontekstā, pētot ĶTR ārpolitikas 

dinamiku, attiecīgi tai līdzi iespējams konstatēt arī realitātes izmaiņas, jo 

konvencijai, sākotnēji ārēji manifestētai un iekšēji nesaistošai, tomēr ir izšķiroša 

nozīme valsts pašizpratnē. 

Secinot par 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. Aģenta galvenais instruments šajā 

procesā ir runas akts jeb valodas lietojuma rīks sociālajai konstrukcijai. 

 

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 akts ir arī noteikumu realizācijas forma. Realizācijas formai ir vairākas 

kategorijas (skat. 1.1. attēlu). 

 

                                                           
6 Brochman, David R. 2013. Dialectical Democracy through Christian Thought: 

Individualism, Relationalism, and American Politics. Palgrave Macmillan,  

New York, 146. 
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1.1. attēls. Runas aktu veidi un funkcijas 

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. Pilnīgi ticami noteikumi ietver līdzsvarotas 

visas runas aktu formas. Atsevišķu runas aktu dominance ļauj spriest  

par kopējo noteikumu jēgu un tālāko attīstību 

 

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. N. Onufs atzīst, ka 

ir praktiski neiespējami precīzi noteikt, kur beidzas noteikums un sākas tā prakse 

(jebkurš pētnieks darbojas savas paradigmas robežās), tāpat nevar noteikt, cik 

tālu noteikumu ietekmē citi. Tāpēc objektīvāk ir analizēt noteikumu grupas jeb 

kopas. 

Vendulka Kubalkova (Vendulka Kubalkova) lielu uzsvaru liek uz 

rakstiskajiem materiāliem kā maksimālo iedomātā (noteikumu) un reāli 

eksistējošo noteikumu (normatīvo prakšu) sasaisti šodienas pasaulē.7 Līgumu 

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

par pašsaprotamību un radītu drošāku eksistences vidi. 

                                                           
7 Onuf, Nicholas, Kubalkova, Vendulka, Kowery, Paul (Ed.). 1998. International 

relations in a Constructed World. Armonk, NY: M. E. Sharp Publications, 71. 
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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. Noteikumu formalizācijas pakāpes un tvēruma 

paplašināšanas asis sakrīt ar aģenta interešu vektoriem attiecībā uz tā virzītajiem 

noteikumiem (skat. 1.2. attēlu). 

 

 

1.2. attēls. Noteikumu formalizācijas un tvēruma pakāpes attiecības 

 

1.3.1. Diskursa analīzes principi un kognitīvās diskursa  

analīzes metode 
 

Kognitīvā diskursa analīze iekļaujas plašākā diskursa analīzes virzienā, 

kam raksturīgi vispārīgi elementi, kuri caurvij visus diskursa analīzes 

apakšvirzienus. Pirmām kārtām diskursa analīzes specifika balstās 

starpdisciplinaritātes potenciālā – diskusija par diskursa analīzes piederību 

pētniecības metodes laukam vai teorijas laukam ir sociālo zinātņu pētniecības 
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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 ir Mišela Fuko (Michel Foucault) un Edvarda Saīda 

(Edward Said) diskursa definējumā. Abu autoru izteikumi kalpo par 

vadmotīviem diskursa analīzes pasaulskatam. 

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 izmantotie kognitīvās diskursa 

analīzes autori: Tora Tenbrinka (Thora Tenbrink), Kristofers Hārts (Christopher 

Hart), Gite Kristiansens (Gitte Kristiansen), Renē Dirvens (René Dirven), 

Martins Millers (Martin Müller), Luīza Godiņjo (Luisa Godinho) u. c., 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). 

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.”8 

Lai fiksētu priekšstatu modeļus, ko teksts piedāvā, kognitīvajā diskursa 

analīzē tiek vērsta uzmanība uz šādiem principiem: summārie teksta slēdzieni 

(topics), izteiksmju nozīmes un konotācijas (lexical meanings and connotations), 

                                                           
8 Van Dijk, A. Teun. 2000. Cognitive Discourse Analysis. Netherlands: University  

of Amsterdam Press, 2.  



 

21 

iekšējā saskanība (local coherence), priekšnosacījumi (presuppositions), netiešie 

izteikumi (implicits). 

 

 

1.3. attēls. Diskursa analīzes un kognitīvās diskursa analīzes soļi 

Kognitīvā diskursa analīze ļauj atklāt priekšstatu modeļus, savukārt, kāda ir to dinamika 

kontekstā ar starptautiskiem procesiem, konkrēti, sadarbības institucionālajām formām, 

iespējams skaidrot ar sociālā konstruktīvisma teorētiskajām nostādnēm 

 

1.3.2. Ceļa karte ārpolitikas vēstījumu un sadarbības  

formātu transformācijas analīzei 
 

Sociālais konstruktīvisms skaidro un apraksta nosacītu diskursu 

mijiedarbību diskursu tirgus laukumā, savukārt 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. 

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 
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izpratnē – politikas teorijas lietojamības paplašināšana; 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) modelī jāparedz iespēja analizēt diskursus 

dinamikā – kā iekšējā, tā ārējā, lai relacionālisma kontekstā ietvertu mainīgos 

elementus, kā arī faktiski noteiktu diskursa atvērtību ārējo ietekmes sistēmu 

maiņām. 

Promocijas darba kontekstā ĶTR globālais ārpolitikas diskurss pēc tā 

analīzes atbilstoši uzrakstītajai 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 atšķirīgi attiecībām 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 normatīvu analīzi sasaistīt 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 

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 
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1.1. tabulas turpinājums 

Analīzes solis Veicamās darbības 
Atbilstība darba  

empīriskajā daļā 

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 

Būtiski šeit runāt par 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 izmantotas dažādas stratēģijas programmatūras.9 Promocijas ietvaros autors izvēlējās 

lietot piecu līmeņu stratēģiju teksta apstrādei (5 level QDA) tieši MAXQDA un līdzīgu 

programmatūru izmantošanā10. 

                                                           
9 Kuckartz, Udo, Radiker, Stefan. 2019. Analyzing Qualitative Data with MAXQDA, 

Springer, London. 
10 Woolf, Nicholas, Silver, Christina. 2017. Qualitative Analysis Using MAXQDA:  

The Five Level QDA Method, Rouetledge, NY. 
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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, sākot 

stratēģiski nozīmīga ārpolitikas vēstījumu analīzi, nepieciešams raksturot 

noteikumu kopas, vēstījuma izvēles pamatojamību, kā arī marķēt analizējamā 

diskursa robežas (apzinoties analīzes procesa gaitā sekojošu iterāciju).  

Analīzei autors ir izvēlējies “Ķīnas sapņa” konceptu 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.11 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.12 Šādā perspektīvā “Ķīnas sapnis” ir 

skaidri definēts kā iekšpolitiskais, tā ārpolitiskais vēstījums, kas pēc 

noklusējuma paredz mijiedarbību un ekspektācijas no starptautiskās 

sabiedrības. “Ķīnas sapnis” tā sākotnējā stadijā ir vienlaikus idejisks, 

praktisku soļu potenciāla ietverošs koncepts, kura dinamika ļauj vērtēt 

potenciāla sasniegšanu arī nākotnē. 

  

                                                           
11 Liu, Youngtao. 2006. American Neocons’ Discourse on China: Impacts and 

Limitations [online]. Shanghai Institute for International Studies, Publications: 

International Review, Summer [cited 07.02.2009.]. Available: http://www.siis.org.cn/ 

Sh_Yj_Cms/Mgz/200602/200872423442T6BS.PDF, 57. 
12 Bai, Shouyi. 2008. An Outline History of China. Beijing: Foreign Language Press, 9. 

ISBN 978-7-119-05296-0. 
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3. “Ķīnas sapnis” ir caurvijas elements ĶTR politiskajā stratēģijā, arī 

mainoties ĶTR augstākajai vadībai, kas atļauj 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. 

 

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. 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 elitē13, 

gan vienlaikus ietver skaidri novilktas robežas aģentu lomām sociālā iekārtā, gan 

arī piedāvā pirmo soli to konkrētā varas diskursa padziļinātam izvērtējumam. 

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 stiprināšanā14 (skat. 2.1. attēlu). 

  

                                                           
13 Bo, Zhiyue. 2001. China's Elite Politics: Governance and Democratization (Series 

on Contemporary China), Beijing, 2–4. 
14 Tselichtchev, Ivan. 2011. China Versus the West: The Global Power Shift of the  

21st Century. London: John Wiley & Sons, 38. 
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2.1. attēls. Partiju vēstījumi “Ķīnas sapņa” kontekstā 

 

Kā otrā diskursa aģentu kartēšanas nozīmīga nodaļa minams pats sociālais 

izkārtojums varas vertikālēm un horizontālēm – varas dalījums politiskajās 

institūcijās. Rietumu akadēmiskajā literatūrā tiek fiksēts uzskats, ka ĶTR iekārta 

ir partijas valsts (party-state), kurā varas vertikāles nozīmīgākā pozīcija ir ĶKP. 
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Formāli Ķīnu pārvalda proletariāta diktatūra, kas principā ir varas pilnīgā 

izkliedē visās institūcijās un reizē kalpo kā aģents un aktors pati par sevi.15 

 

 

2.2. attēls. ĶKP varas koncentrācijas piramīda un ārpolitikas  

vēstījumu formatēšanas virziens 

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 

 

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 

                                                           
15 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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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 analīzē kā šeit, tā 

Sji ārpolitisko konceptu apskatā analīzes 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. 

Kognitīvā diskursa analīze šeit skaidri parāda divu kognitīvo modeļu kā 

priekšnosacījumu klātesamību – Hu vēstījumu par ĶTR kā vēsturē balstītu 

attīstības trajektorijas valsti, kura paņem un uzlabo Rietumu domas un 

uzstādījumus; kā arī modeli, kurā kritika no citiem par Ķīnas iecerēm ir loģiska 

sastāvdaļa citu neizpratnes un nezināšanas dēļ. 

 

2.2.1. “Ķīnas sapņa” diskursa aizsākumi –  

ieskats noteicošajos faktoros 
 

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, kā arī, pašu “Ķīnas sapņa” interpretu 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 – 

paši Ķīnas politologi piedēvē Ķīnai atpalicību ne tikai ekonomikā, kas būtu 

loģiski, bet arī kultūras jomā, norādot uz zināmu puskoloniālas valsts kompleksu 
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 valsts pašnovērtējumā.16 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 miermīlīgās 

attīstības ceļam. Principā, visur, kur Ķīnas politologi min Ķīnas vēsturisko 

pieredzi un sasaisti ar mūsdienu noteikumu veidošanu, ir atsauce uz Ķīnas 

nacionālajām vērtībām. 

 

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. Miermīlīgā attīstība ir 

precīzu darbību apkopojums, ko Ķīna piedāvā veikt gan sev, gan starptautiskajai 

sabiedrībai. Hu skatījumā, tā ir nenovēršama izvēle, ko Ķīna izdarīs un kas 

balstās uz nacionālajiem apstākļiem. 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 attēlots, sniedz pārskatāmu priekšstatu 

par Hu un viņa interpretu izpratni (skat. 2.3. attēlu). 

                                                           
16 Li, Ruogu. 2008. Institutional Suitability and Economic Development: Development 

Economics Based on Practices in China. Beijing: China Economic Publishing House, 

15. ISBN 978-7-5017-8836-1. 
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2.3. attēls. Miermīlīgās attīstības konceptu karte 
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2.2.3. Hu perioda ārpolitikas konceptu un runas aktu dinamikas 

ietekme uz potenciāliem sadarbības formātiem 

Hu caur saviem ārpolitiskajiem vēstījumiem formatē priekšnoteikumus 

potenciāliem sadarbības formātiem. Šajā pasaules redzējumā 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, bija faktors, kas izraisīja nevienlīdzību starp valstīm gan 

ekonomiskā, gan morālā 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.17 

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. Tādēļ taisnīguma 

princips ir viens no svarīgākajiem jauno starptautisko attiecību modeļa 

formēšanā Hu perspektīvā. 

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. 

                                                           
17 Shi, Yinghong. 2006. The Evolution of International Norms in Modern and 

Contemporary Civilization Goods [online]. Shanghai Institute for International 

Studies, Publications: International Review, Summer [cited 07.02.2009.]. Available: 

http://www.siis.org.cn/Sh_Yj_Cms/Mgz/200602/200872423442T6BS.PDF, 14. 
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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 veicinošais 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 

instrumentārijs, kā to izdarīt vienotā kognitīvā modelī, parādās Sji ārpolitiskajā 

diskursā. 

 

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. 

Līderība maiņas konteksts sniedz pirmos impulsus diskursu maiņām, it īpaši 

sistēmās, kur politiskajai līderībai ir būtiska nozīme.18 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 pirmo līderības elementu transformāciju, pirmo prezidenta 

rīcību izpausmēs. Ņemot vērā ĶTR specifiku, vadības maiņas brīdī loģiskas bija 

debates par jaunā prezidenta ietekmi uz ĶTR attīstību kopumā, būtībā 

aktualizējot jautājumu par vienas personas ietekmes spēju ĶTR politiskajā 

                                                           
18 Choi, Eun, Givens, John, MacDonald, Andrew. 2021. From Power Balance to 

Dominant Faction in Xi Jinping’s China. The China Quarterly, 1–22. 
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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,19 savukārt 

pretinieku nometnē ierindojās tie, kas Sji Dzjiņpina personības atvērtībā un 

prorietumnieciskumā saskatīja šo vērtību “pārplūšanas” iespēju arī uz ĶTR 

politiku.20 

Līdz ar to Sji pie varas nākšanas fakts pats par sevi 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. Jau pats Sji pirmajās prezidentūras 

dienās pieteica citus vadmotīvus ĶTR un starptautiskās sistēmas attīstībai, kas 

būtībā ir iepriekšējo kognitīvo konceptu transformācija.21 

Attiecīgi, vēl pirms Sji Dzjiņpins definēja savu “Ķīnas sapņa” 

interpretāciju un sākās tā dinamiska attīstība, pēc prezidenta pilnvaru pārejas 

posma kontekstā jau iespējams nonākt pie šādiem secinājumiem. 

Sji Dzjiņpins ar savām personības iezīmēm organiski iekļaujas ĶTR Hu 

Dzjiņtao ārpolitikas uzstādījumu robežās, 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). 

                                                           
19 Zhao, Kejin. 09.09.2013. Guiding Principles of China’s New Foreign  

Policy. Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy. Available at 

http://carnegietsinghua.org/publications/?fa=52902 [Accessed on February 6, 2015]. 
20 Yan, Xuetong. 2014. From Keeping a Low Profile to Striving for Achievement.  

The Chinese Journal of International Politics. 7(2): 153–184. 
21 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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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. 

Sji Dzjiņpins uzsāk savu prezidentūru ar ambivalences potenciālu, kas 

gan rietumvalstu, gan pašas ĶTR redzējumā ļauj risināt tematu par jaunā ĶTR 

prezidenta sasaistīšanu ar ĶTR ārpolitiskās paradigmas vērtībām.22 
Sji 

Dzjiņpinam ir iespēja un reizē nepieciešamība ar savu “Ķīnas sapņa” 

interpretāciju iezīmēt tālāko ĶTR stratēģiskās attīstības ceļu tieši ārpolitikas 

diskursā. 

 

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 ievadītas ~1100 lpp. runu teksta, teksta korpusu runu uzskaitījums 

atrodams izcēlumā pie izmantotās literatūras un avotiem. 

Secināms, ka 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, saskanīga ir to uzbūve. 

                                                           
22 Breslin, Shaun. 2013. China and the Global Order: Signalling Threat or Friendship? 

International Affairs. 89(3): 615–634. 
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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 (kurš statuss un kur tiek piemērots, 

atkarīgs no konteksta). “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. 

Tādējādi, runājot par iekšējo saskanību, kā arī izpratni par izteiksmju 

nozīmēm, būtisks ir jautājums par tālāko stratēģijas saskanību taktiskos 

sadarbības formātos, kas šeit nepārprotami 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, un nav skaidrs, vai vispār iespējams fiksēt dominējošas 

konotācijas, kā tas bija Hu vēstījumu skatījumā. Līdz ar to iespējams uzskatīt, ka 

Sji starptautiskai 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 ticamību, kā arī vienlaikus ietver ĶTR vēstījumu 

turpināšanas iespējas. 



 

36 

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 dzīvotspējas nosacījumiem un motivācijām. 

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 vēstījuma paskaidrošanā kļūst uzstājīgāki, kā 

arī vairāk uz praktiskām rīcībām aicinoši, dodot vairāk atsauces uz esošo 

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, kura būtu neiedomājama Hu “Ķīnas 

sapņa” formātā, kas 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 prasa līdzvērtības atzīšanu, kamēr 

Sji versijā – sasniegumu atzīšanu. Kamēr Hu “Ķīnas sapnī” starptautiskā sistēma 

netiek kritizēta, bet tiek norādīts uz atsevišķu valstu (ASV) vienpolaritātes 

nepamatotību 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. 

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 
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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 un nepieciešamas lokālās 

izpausmes. Otrkārt, “Ķīnas sapnis” ir arī priekšlikums ĶTR politikas ceļa 

efektivitātei un starptautisko attiecību kārtošanai citā, pēc Sji teiktā, efektīvākā 

līmenī. Stratēģija bez taktiskām izpausmēm nespēj minētās vajadzības 

apmierināt, tāpēc Sji “Ķīnas sapnis” ir ne tikai apsolījums jaunām sadarbības 

platformām, bet arī apsolījums to ekonomisko un politisko attiecību 

intensificēšanās aspektiem. 

Runājot par sociālā konstruktīvisma skaidrojumu, iespējams secināt par 

ietverto runas aktu satura priekšlikumiem. Proti, katru noteikumu (šajā gadījumā 

Hu un Sji ārpolitikas konceptu) mērķis ir kļūt konvencionāliem; 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 zināmā 

mērā uzstājas ar vienkāršotāku, agresīvāku kontekstu, tad, tuvojoties 

2017. gadam, kad formalizācija īstenojas, noteikumiem parādās jauna 

sarežģītības dimensija, kuras izpausmēm potenciāls ir parādīties reģionālos 

formātos. 
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2.4. attēls. Hu un Sji noteikumu sakarības formalizācijas, sarežģītības  

un tvēruma dimensijās 
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3.  Sadarbības formāta “17 + 1” gadījuma analīze 
 

“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 reizē 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 tās tvērums paplašināts, pat mainot 

nosaukumu jau tās īstenošanas gaitā.23 

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.24 Tomēr formāta raksturojums – multilaterāla daudzlīmeņu 

sadarbības iniciatīva (multilayerd multilateralism)25 – ietver apjomīgas 

vēstījumu kopas, Ķīnai sniedzot vēstījumus par visu, saplūstot rīcībpolitikas un 

nacionālās politikas un globālās politikas robežām. Attiecīgi vēstījumu 

dinamikas gan formas, gan satura kontekstā analīze, kas attiecināma uz “17 + 1” 

formātu, identificējot tos pašus parametrus, kas atrodami “Ķīnas sapņa” diskursā 

un aplūkojot to sakritību, ļauj saglabāt skaidru analīzes līniju. 

  

                                                           
23 Bērziņa-Čerenkova, Una Aleksandra. 2016. BRI Instead of OBOR – China Edits 

the English Name of its Most Ambitious International Project. Latvian Institute of 

International Affairs, 28. 
24 Li, Xing. 2019. Mapping China’s ‘One Belt One Road’ Initiative. Springer 

International Publishing, Palgrave Macmillan, 4. 
25 Minghao, Zhao. 2016. The Belt and Road Initiative and its Implications for China–

Europe Relations. The International Spectator Volume: Issues: 1–10, Taylor and 

Francis Group, 4. 
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3.1. Sadarbības formāta “17 + 1” izcelsme  

un institucionālie aspekti 
 

Pēdējo 30 gadu laikā ĶTR un Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis ir 

piedzīvojušas dažādas fragmentētas attiecību fāzes. “17 + 1” formāta iniciatīva 

šo attiecību “Brauna kustībā”26 kalpoja reizē gan kā jauna reģionāla pieeja, gan 

sadarbības platforma visaptverošai citu attiecību iniciatīvu politikai, gan kā daļa 

no lielās 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 valstīm27, 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 nodibina 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 arī kā atsevišķs 

redzējums, kurā vairāk dominē pašas Ķīnas ārpolitiskais skatījums.28 

                                                           
26 Vangeli, Anastas. 2019. A Framework for the Study of the One Belt One Road 

Initiative as a Medium of Principle Diffusion. Mapping China’s ‘One Belt One Road’ 

Initiative. Springer International Publishing; Palgrave Macmillan, 58–59. 
27 Belt and Road Center. The presentation of the “16 + 1 Cooperation”, 

http://beltandroadcenter.org/2017/11/07/the-presentation-of-the-16-1-cooperation/  
28 “16 + 1” Summit has concluded. Ministry of foreign affairs of the Republic of Latvia, 

http://www.china-ceec.org/eng/ldrhw_1/2016lj/hdxw4/t1414327.htm, 2016-11-10 

13:52 

http://www.china-ceec.org/eng/ldrhw_1/2016lj/hdxw4/t1414327.htm
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Būtiski, ka kopā ar Varšavas samitā noslēgto vienošanos par sadarbības 

veidošanu dalībvalstu premjerministru sanāksmē tika pieņemti “12 pasākumi” 

(Twelve Measures), kuros ietverti stratēģiskie sadarbības mērķi un veids, kā 

sadarbība realizēsies arī kontekstā ar rīcībpolitiku instrumentiem.29 Mērķu 

minēšana šeit 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.30  

 

3.2. Sadarbības formāta “17 + 1” lietotie  

stratēģiskie vēstījumi 
 

Šajā nodaļā aplūkojamie “17 + 1” stratēģiskie vēstījumi dalīti analīzei 

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. 

                                                           
29 Belt and Road Center. The presentation of the “16 + 1 Cooperation”, 

http://beltandroadcenter.org/2017/11/07/the-presentation-of-the-16-1-cooperation/  
30 Casas-Klett, Tomas, Li, Jiatao. 2021. Assessing the Belt and Road Initiative as  

a Narrative: Implications for Institutional Change and International Firm 

Strategy. Asia Pac J Manag. 
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Ir divi“17 + 1” formātam specifiski elementi, kas papildina “Ķīnas sapņa” 

stratēģisko vīziju, kas ir caurvijas elements tieši 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 attiecībā uz 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 

iesaistītas abas sadarbības puses. 

Līdz ar to iespējams secināt, ka “17 + 1” sadarbības formāta stratēģiskie 

vēstījumi, kaut tieši neatsaucas uz lielajiem stratēģiskajiem vēstījumiem, ir to 

turpinājums, turklāt ietver jau konkrētu praktiskas darbības modeļu 

piedāvājumu. Lai šī piedāvājuma realizāciju pilnībā izprastu, ir jāatsaucas uz 

dinamiku, kas atspoguļojas lielajos ĶTR vēstījumos – “Ķīnas sapņa” izpausmē 

caur komisīvajiem runas aktiem. 

Skaidri redzama 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 tie 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, kā arī pieteiktā ambīcija par 

noteikumu attīstību formalizēšanās, sarežģītības un tvēruma dimensijās, tad pēc 
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“17 + 1” analīzes shematiski “17 + 1” ierindojams salīdzinoši netālu no 

stratēģiskās diskursa kopas. 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. 

Secināms, 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 sadarbība paredz dziļāku attiecību integrāciju, kurā sagaidāmas 

darbības, kas nenonāk pretrunā Ķīnas pamata interesēm, un tās veicina tirgus 

lielāka atvēršana ĶTR vajadzībām, resursu pieejamības 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. 

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 šos riskus un laikus vēstījumos paudušas nostājas jautājumos, 

kas tām ir nepieņemami sadarbības kontekstā. Būtībā “17 + 1” sadarbība prasa 

lielu sagatavotību no partnervalstu puses, lai sadarbība vispār varētu realizēties, 

taču prasa vēl lielāku sagatavotību, ja partnervalstīm būs nepieciešamība reaģēt 

uz ĶTR darbībām ārpus “17 + 1” formāta.31 

                                                           
31 Casas-Klett, Tomas, Li, Jiatao. 2021. Assessing the Belt and Road Initiative as  

a narrative: Implications for institutional change and international firm strategy. Asia 

Pac J Manag. 
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Būtiski minēt apsvērumu, ka ĶTR arī uzsākusi vēstījumu dažādošanu 

sarunā ar “17 + 1” valstīm, liberāli demokrātiskākās valstīs paliekot pie 

virsvēstījumiem, savukārt konservatīvi autoritārākās valstīs – akcentējot daudz 

agresīvāk sadarbības iespējas.32 Šis apsvērums gan neparādās tekstu korpusos, jo 

ir pēdējā laika aktualitāte, taču saskan ar pieņēmumu par vēstījumu dažādošanas 

tendenci33, kas, paradoksāli, stiprina “17 + 1” formātu. 

Svarīgākais secinājums par “17 + 1” vēstījumu un runas aktu dinamikas 

sasaisti atrodams atziņā, 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 arī sadarbības apsolījuma izpildi no 

partnervalstīm. 

Būtisks 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 būs 

jāpārskata un radīsies atrautības plaisa starp stratēģiju un izpildi. Summējot 

minēto, “17 + 1” tālākā attīstība ir “17 + 1” iespējošanas jautājums, paplašinot 

gan “17 + 1” sadarbības tēmas, gan sadarbības īstenošanas veidus, paralēli 

darbojoties “Ķīnas sapņa” nemainības nosacījumam. 

                                                           
32 Ferenczy, Zsuzsa Anna. 29.04.2021. China, the 17 + 1 Platform, and Taiwan – a ‘New 

Stage’? Choice. 
33 Bērziņa-Čerenkova, Una A. 30.01.2018. China’s New Role in the Baltics. Foreign 

Policy Research Institute, https://www.fpri.org/article/2018/01/chinas-new-role-

baltic-states/ 
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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, “17 + 1” formāts kā reģionāls šobrīd nesatur 

globālo vēstījumu mainīšanas potenciālu. 
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Nobeigums 
 

Promocijas darbā 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 – 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? 
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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 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 ne tikai ļāva 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. 
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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 ļāva pievērsties tieši 

starptautiskajai sabiedrībai adresētajam materiālam, atrodot tā ticamības (vai 

neuzticamības) parametrus teorētiskos un metodiskos apsvērumos. Šāda pieeja 

sniedz lielu pievienoto vērtību pētniekiem, ļaujot arī turpmāk aplūkot angliski 
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piedāvāto ĶTR materiālu bez nevajadzīgas iedziļināšanās kultūrlingvistiskā 

fonā. 

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. 
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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. Promocijas darbā izvēlētā 

analīzes vienība – ĶTR prezidenta redzējumu dinamika – apstiprinās kā 

pamatota. Šis ir būtisks secinājums arī citiem Ķīnas 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. 

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 dēļ uz 

ārpolitiku, kā arī minēto grupējumu zemās intereses dēļ par ārpolitikas 

procesiem. 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. 



 

51 

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 šis 

empātijas apjoms 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, 
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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. “Ķīnas sapņa” uzdevums ir ne tikai 

vēstījumu līmenī tapt pieņemtam un lietotam adresātu un partneru vidū, bet tām 

arī jāīstenojas normativizācijas, institucionalizācijas un procesualizācijas 

kontekstos. 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 ar 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 
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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 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 
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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 Hu ārpolitikas koncepti pozicionēja ĶTR, pieprasot 
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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, 

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 
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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 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 
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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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