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Predgovor

Študijsko leto, ki se izteka, nas je vse vsak dan znova in znova obdaro-
valo. Ob poslabšanju javnozdravstvene situacije smo že sredi oktobra 
morali začeti z »zoomiranjem«, kar je pomenilo temeljite spremembe 
tudi v pedagoškem delu. Seveda to ni ostajalo brez vsakodnevnega iz-
ziva, ki se je začel z običajnimi »Se slišimo?«, »Se vidimo?«, pa tudi 
kakšne salve smeha so se kdaj razlezle skozi zvočnike, glede na to, da 
smo bili vsi doma ter nas je tu pa tam doletela kakšna »domača ne-
sreča«. Kljub vsemu smo ladjo študijskega leta varno pripeljali v pri-
stan. Upamo, da je zdaj tam varno privezana in se bo jeseni podala v 
nova morja, brez »zoomiranja«.

Monografija, ki je pred vami, je že druga »koronamonografija«. Gre 
za delo študentov, ki so se pri predmetu Diplomatski in konzularni od-
nosi odločili, da svoje znanje na določenih področjih še poglobijo, nad-
gradijo, razvijejo, pa tudi prelijejo na papir. Lahko bi rekli, da je ta koro-
namonografija sad dolgomesečnega dela, saj se je njena vsebina večkrat 
popravljala, dodelovala, razdelovala … šele ko je dosegla določeno sto-
pnjo, ki presega klasične študentske izdelke na fakultetah, sva poglavje 
po poglavje predala v recenzijo specialistom z različnih področij, ki so 
poglavje temeljito prebrali ter podali predloge pripomb, popravkov, pre-
dlogov … ali pa samo okvirne komentarje, kaj je treba še narediti. Za 
vse njihovo delo se jim iskreno zahvaljujeva, saj veva, da je recenzentski 
postopek potekal vštric z njihovimi obveznostmi, ki jih ni manjkalo.

Najina zahvala za pomoč pri nastajanju te monografije gre tako dr. 
Milanu Brglezu, prof. dr. Marini Lukšič Hacin, Aleksandru Jakobčiču, 
dr. Jeleni Juvan, asist. Farisu Kočanu, dr. Simonu Ličnu, dr. Denisu 
Manceviču, Kaji Primorac, dr. Juretu Ramšaku, zasl. prof. dr. Marjanu 
Svetličiču, dr. Staši Tkalec, asist. Domnu Turšiču in Aljoši Vodopivcu. 
Prav posebna zahvala gre recenzentoma, ki sta prebrala celotno bese-
dilo, dr. Juretu Ramšaku in dr. Matevžu Raškoviću. Ostaja še zahvala 
dr. Damjanu Popiču za temeljito lekturo in (široko) razumevanje, da 
FDV-jevski besednjak včasih kam postavi veliko začetnico, ki je pravo-
pis ne dovoli.
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Pričujočo monografijo razumemo na dva načina: kot odraz časa, 
saj bi brez »korone« verjetno ne nastala, ter kot dokaz, da imajo naše 
študentke in študenti izjemen potencial. Le zvabiti ga je treba na plano.

Jana Arbeiter in Boštjan Udovič
Ljubljana, na dan Primoža Trubarja, 8. junija 2021 
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Diplomacija v 21. stoletju: koncepti, metode in 
nove tematike

Boštjan Udovič in Jana Arbeiter

Ekspozicija: uvod in oris raziskovalne problematike

Slovenija v letošnjem letu praznuje 30-letnico razglasitve lastne države, 
drugo leto (2022) pa 30 let od mednarodnega priznanja in umestitve 
nje same, kot samostojne in entitetne enote, v mednarodno skupnost. 
Četudi se morda 30 let zdi relativno malo, pa je v današnjih časih to 
izjemno veliko. V času, ko se je Slovenija osamosvajala, se je zdelo, da 
bo svet, po trpljenju dveh svetovnih vojn in po hladni vojni, drugačen. 
V boljšem pomenu besede. Danes bi težko ocenili, ali je drugačen v 
boljšem pomenu besede, ugotovimo pa lahko, da je krepko drugačen.

Prva razlika, če današnji svet primerjamo s časom pred koncem hla-
dne vojne, je, da se je čez vse mere povečalo mnoštvo akterjev, ki delujejo 
in vplivajo na mednarodne odnose. Seveda ta nepregledna množica ak-
terjev ni vplivala samo na izvajanje mednarodnih odnosov, ampak tudi 
na izvajanje zunanje politike držav. Ta je postajala vse kompleksnejša, 
hkrati pa tudi vse bolj nepregledna. In če je zunanja politika postajala 
vse bolj zapletena, se je to prelilo tudi v diplomacijo. Druga razlika se 
kaže v tem, da so se spremenile metode delovanja diplomacije. Če je 
Bojko Bučar leta 2007 zapisal, »[ob koncu naj] sklenemo, da ni veliko 
novega pri diplomaciji XXI. stoletja. Kvalitativno in kvantitativno so se 
razmere resda spremenile, vendar funkcije slej ali prej ostajajo enake« 
(Bučar, 2007: 875), lahko danes ugotovimo, da so se močno predruga-
čile metode delovanja v diplomaciji, diplomatske funkcije pa so se raz-
širile oz. imajo danes večji vpliv. Tretja razlika, ki je močno vplivala tudi 
na diplomacijo, so družbeni mediji. Ti so povzročili, da se je možnost 
tihe diplomacije zmanjšala, saj različni akterji zahtevajo stvari hic et 
nunc, sočasno pa prav pritisk na hitrost vodi do tega, da so stvari včasih 
premalo domišljene in tudi do najboljših rešitev morda ne pride. Četrta 
značilnost, ki se je spremenila v tridesetih letih, je gotovo dostopnost 
do informacij. Če je diplomat nekoč skrbel predvsem za pridobivanje 
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informacij (v »starih časih« bi temu rekli vohunjenje), mora diplomat 
danes (a) dobiti informacije, preden so dostopne, in (b) znati razločiti 
zrnje od pleva. Prvo postaja zahtevna naloga diplomatov, saj v želji, da 
so podatki čim hitreje na voljo javnosti, ti relativno hitro postanejo 
javni. Diplomat mora tako stkati izjemno globoke vezi s svojimi viri, 
da mu informacijo zaupajo ex ante. Ločevanje pravih od nepravih (ali 
celo zavajajočih) informacij pa terja ne samo sposobnosti razumevanja 
situacije, ampak tudi temeljitega poznavanja mednarodnega okolja.

Vse naštete spremembe so vplivale tudi na diplomacijo v vseh nje-
nih pojavnostih: kot na institucijo mednarodnega reda, kot metodo, 
kot prakso in kot teorijo. 

Kot institucija mednarodnega reda je diplomacija dobila nove na-
loge, nova področja delovanja, predvsem pa se je začela vse bolj plu-
rilateralizirati in multilateralizirati – povedano drugače, kompleksni 
svetovni problemi so diplomacijo prisilili, da je relativno (!) vse manj 
bilateralna in vse bolj plurilateralna in multilateralna, saj na izzive so-
dobnega časa države same na bilateralni ravni ne morejo več v polnosti 
reagirati. Poglejmo primer aktualne krize, ki jo je povzročila globalna 
pandemija. Ena država sama ne zmore ničesar, vsaj nekaj jih je potreb-
nih, da lahko rešijo karkoli (prim. Evropska unija). V takih primerih 
je diplomacija postala tudi vse zahtevnejša. Če se na pladnju znajdeta 
dva interesa držav, 27 interesov držav ali morda 193 …, so aktivnosti 
pa tudi dosežki drugačni.

O diplomaciji kot o metodi redko govorimo. Morda zato, ker njena 
metoda ni samo družboslovna, pa je to zamejitev nas, družboslovcev ali 
pa morda zato, ker je ne razumemo. Diplomacija kot metoda uravnava-
nja predvsem medčloveških odnosov je ključ za razumevanje diploma-
cije kot aktivnosti, pa tudi kot institucije. Seveda se na diplomacijo kot 
metodo lahko gleda z dveh vidikov: redukcionističnega in holističnega. 
Prvi razume diplomacijo kot metodo predvsem skozi spekter komuni-
kacije in pogajanj (kar je delno potrjeno v hladnovojni logiki 3. člena 
Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih – DKDO), drugi pa ra-
zume diplomacijo kot katerokoli aktivnost, v katero vstopata vsaj dve 
državi. Težava pri obeh razumevanjih je, da sta metodološko napačni. 
Prvi vidik zato, ker izpušča še veliko drugih aktivnosti, ki definirajo 
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diplomacijo; drugi pa zato, ker prav s svojim omni- pristopom diplo-
macijo kot metodo reducira na medčloveško dejavnost, ki naj ne bi 
imela prav nobenih specifik.

Da je diplomacija predvsem praksa, morda celo (samo) obrt, radi iz-
postavijo tisti, ki skušajo življenjske vzorce pojasnjevati le skozi teoret-
ski vidik. Takšno razumevanje je ne le napačno, ampak tudi škodljivo. 
Je pa pustilo velike posledice na razvoju razmišljanja o diplomaciji, saj 
se je v disciplinarnem razmišljanju pogosto razumevalo, da se diploma-
cije ne splača študirati, saj ni česa študirati. Hladnovojna logika, ki je 
temeljila na konceptu mors tua vita mea, je to prepričanje še utrjevala. 
Diplomacija kot praksa je bila tako odrinjena na rob, teoretsko pa se jo 
je umestilo v koncept proučevanja zunanje politike. Šele s padcem dvo-
polne ureditve je preučevanje diplomacije postalo zanimivo. Spoznali 
s(m)o, da prakseologija brez teorije nima smisla, tako kot teorija brez 
prakseoloških vložkov ter izložkov nima smisla. Diplomatska praksa je 
tako vse od 90. let 20. stoletja postala zaželen del diplomatske teorije 
oz. diplomatskih študij.

In ravno slednje je tisti veliki premik, ki se je zgodil pri preučeva-
nju diplomacije. Četudi so diplomatske študije polje v nastajanju, so 
tudi polje proučevanja, ki se zelo hitro razvija (Murray et al., 2011). 
Razlog tiči prav v navedenih izhodiščih: bile so predolgo zaposta-
vljene, zato se je v njihovem okviru akumuliralo kar nekaj znanja; 
dopuščajo široko razumevanje diplomacije v njeni funkcionalnosti 
(Sharp, 1999; Jönsson in Hall, 2005) ter zaradi svoje širine omogo-
čajo tudi uporabo različnih metod raziskovanja (družboslovnih, hu-
manističnih in interdisciplinarnih nasploh). Kot take niso zamejene 
z okviri svoje razprave (ki izhaja prvenstveno iz družboslovja), ampak 
globoko segajo tudi v humanistične znanosti (psihologijo, filozofijo, 
kulturologijo, medjezikovno posredovanje, antropologijo idr.). Naj-
večja dodana vrednost, ki omogoča razcvet diplomatskih študij v za-
dnjih dvajsetih letih, je njihovo izhodiščno metodološko vprašanje: 
ne ukvarjajo se namreč toliko z vprašanjem, »kako«, temveč bolj z 
vprašanjem, »zakaj« (Murray, 2008), pri tem pa raziskovalci kombi-
nirajo različne pristope (prim. Jönnson in Hall, 2005 vs. Sharp, 2009 
vs. Pouliot in Cornut, 2015). 
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Seveda diplomatske študije niso enotna platforma, so bolj okvir 
raziskovanja. Brglez (2011) ter Udovič in Brglez (2016) sta področje 
preučevanja diplomatskih študij razdelila v štiri stebre: na zgodovinski 
vidik razvoja diplomacije, na strukturni vidik razvoja diplomacije, na 
njen pravni del ter na vprašanja protokola in ceremoniala. To razdelitev 
sta dodelala v 2021 (Udovič in Brglez, 2021), ko sta kot enakovredno 
področje diplomatskih študij umestila tudi v sociologijo diplomacije. 
Po njunem mnenju so prav diplomatske študije omogočile razvoj soci-
ologije diplomacije, saj so »odprle črno škatlo medosebnih odnosov v 
diplomaciji ter sočasno oblikovale tudi vprašanja, ki so v mednarodnih 
odnosih in zunanji politiki pogosto zapostavljena« (prav tam). Sami 
zapisano še nadgrajujemo z razmišljanjem, da sociologija diplomacije 
ne zgolj odpre črne škatle, ampak razbije dihotomijo agent : struktura, 
ki je domača zunanji politiki (npr. Kajnč, 2008), v diplomatskih štu-
dijah pa realno nima realne teže. Še več, dihotomija agent : struktura 
se v diplomatskih študijah pretvori v dihotomijo agent : akter. Prvi 
poleg izvajanja navodil oblikuje tudi politiko, drugi pa navodila svojih 
nadrejenih le izvaja. Pri tem pa ti vlogi ne moreta biti ne zamejeni in 
ne jasno določeni, saj sta v neprestanem pretakanju. Posledično nave-
deno pomeni, da je mogoče v okviru sociologije diplomacije preučevati 
pojave le, če jih zamejimo časovno in krajevno, seveda pa metodološka 
konsistentnost terja, da ugotovitev ne posplošujemo, ampak jih vežemo 
le na analizo konkretnih primerov.

Ne glede na povedano pa moramo dilemi agenta in akterja nameniti 
nekaj več prostora, saj prav ta dva odnosa določata ne samo aktivnosti 
v diplomaciji, ampak tudi razumevanje diplomacije ter poskus rekon-
strukcije diplomatskih dogodkov. Dejali smo že, da je temeljna razlika 
med agentom in akterjem predvsem razlika med formo in vsebino. 
Agent poleg forme (zastopanje interesov), ustvarja tudi vsebino; akter 
pa se osredotoča predvsem na formo. Zaradi omejenosti finančnih in 
človeških virov bi si drznili trditi, da je v malih državah vsak akter tudi 
agent; ni pa to nujno v velikih državah. V malih državah diplomati 
običajno dobijo veliko širše smernice za svoje delovanje (mnogokrat 
jih sploh ne), zato je stopnja interpretacije teh smernic v veliki meri 
prepuščena njim. Prav tako je zaradi danih omejitev v malih državah 
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nadzor nad delovanjem diplomata (ter njegovim upoštevanjem smernic 
ali inštrukcij) veliko bolj ohlapen. To pomeni, da je via facti veliko več 
prepuščeno diplomatu samemu. Na drugi strani pa za diplomacije ve-
likih držav velja, da so veliko bolj hierarhizirane, navodila in smernice 
so natančni, prav tako pa velik del diplomatskih aktivnosti prevzemajo 
centrale (ministrstva za zunanje zadeve). V tem primeru so diplomati 
predvsem akterji, oz. kot se je enkrat izrazil nekdo od diplomatov – 
»kanali za komuniciranje«. 

Navedene razlike med agenti in akterji se izrazito pokažejo v prime-
rih, ko analiziramo načine predsedovanja držav Svetu Evropske unije. 
Male države se običajno poslužujejo sistema Brussels-based presidency, 
kar pomeni, da ima stalno predstavništvo (z diplomati na njem) veliko 
večjo vlogo, kot jo ima(jo) v velikih državah, ki svoje predsedovanje 
gradijo na capital-based presidency. V primeru Brussels-based presidency 
so diplomati predvsem agenti; centrala jim pošilja izhodišča za pogaja-
nja ter okvire delovanja, večina dnevnih aktivnosti (in tudi odločitev, 
povezanih z njimi) je prepuščena njim samim. Prav tako je izjemno 
redko, če se držijo okvirov centrale, da bi se nato ta politika ne udeja-
njila na domači ravni (prim. Putnam, 1988). Capital-based presidency 
pa diplomate razume predvsem kot akterje, tiste, ki predajo sporočilo, 
predstavijo ali zavzamejo stališče, ne bodo pa odločili o ničemer, dokler 
se ne bodo posvetovali s centralo. Centrala bo tako odločevalec, oni 
bodo le vezni člen med lastno centralo in drugimi delegacijami.

V zadnjih letih smo priča novemu pojavu, ki se ne veže več toliko 
samo na velikost države, ampak tudi na njen politični sistem oz. po-
litično skupnost, ki državi načeluje. Tako razlika med agentom in ak-
terjem v Bruslju ni vidna več samo med velikimi in malimi državami, 
ampak tudi med t. i. jedrnimi državami in t. i. suverenisti. Male ali sre-
dnje velike jedrne države še vedno vodijo svoje predsedovanje po načelu 
Brussels-based, na drugi strani pa države, kjer obstajajo t. i. suverenistični 
režimi, ne samo predsedovanje, ampak celotno diplomatsko občevanje 
vse bolj ukalupljajo v capital-based sistem. To se kaže na dva načina: z 
veliko količino procesnih pridržkov (ki so odpravljeni, če jih potrdi cen-
trala) ali pa z nastavljanjem takšnih diplomatov, ki ostajajo popolnoma 
zvesti navodilom svoje vlade (in niti ne iščejo kompromisov). 
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Še bolj smo odnosu med agentom in akterjem priča v posebnih 
oblikah diplomatskega udejstvovanja, med katere lahko štejemo tudi 
diplomacijo Svetega sedeža. Ta oblika diplomacije je v veliki meri pred-
vsem akterska. Na to kaže že dejstvo, da pobudo za sklepanje odnosov 
med Svetim sedežem in državo poda država. Sveti sedež te pobude ne 
daje (Leskovar, b. d.). Da je za Sveti sedež izjemno pomembno, da so 
njihovi diplomati akterji (in ne agenti) priča tudi anekdota, ki sem jo 
doživel na pogovoru z enim od kandidatov za vstop v papeško diplo-
macijo, ko smo pred leti s študenti obiskali Državno tajništvo, in gre 
takole:

Eden od študentov je kandidatu za vstop v papeško diplomatsko službo zastavil 
sledeče vprašanje: »Kaj bi naredili, če bi prišli, ko boste diplomat, v situacijo, 
ko bi vaša načela/vrednote bila v nasprotju z načeli/vrednotami, ki bi jih od vas 
zahtevalo Državno tajništvo?«

Odgovor, ki ga je dobil, je bil malce filozofski, a z jasnim sporočilom – sledil bi 
navodilu Svetega očeta oz. Državnemu tajništvu.

Študent se ni dal in je še enkrat zastavil isto vprašanje: »Kaj bi naredili, če bi se 
vaše vrednote/stališča klesala z navodili?«

In spet je dobil podoben odgovor, ki se je glasil v smeri, da bi zasledoval smer-
nice, ki bi jih od njega pričakovalo Državno tajništvo oz. Sveti oče.

Malce mi je bilo že nerodno, ko je študent ponovno postavil isto vprašanje, a 
nerodno je bilo očitno tudi sogovorniku, ki je, morda malce brutalno nepo-
sredno, povedal sledeče: »Kaj si jaz o navodilih mislim, je moja stvar. Jaz sem 
v svetu predstavnik Svetega očeta, tako da je edino pravilno, da spoštujem na-
vodila, ki jih dobim.« Študent je ostal brez sape, meni je bilo še bolj nerodno, 
a naelektrenost ozračja je na prigrizku razbil rektor diplomatske akademije, ki 
je dano izjavo kontekstualiziral s poudarkom, da je diplomacija Svetega sedeža 
specifična, kot je specifičen Sveti sedež. In da je zelo pomembno, da se smer-
nice in navodila spoštujejo tako, kot so dane, ker imajo že svoj raison d'être.

Ta anekdota je namenjena predvsem razumevanju tega, kako lahko 
različne diplomacije razumejo dihotomijo med agentom in akterjem. 
Pri tem pa moramo izpostaviti, da gre še za popolnoma neraziskano po-
dročje v diplomatskih študijah, zato bi ga bilo smiselno v prihodnosti 
bolj raziskati.
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Izpeljava: Slovenske diplomatske študije

Brglez je leta 2011 poudaril, da je »[d]vajsetletnica slovenske držav-
nosti primeren trenutek za premislek tako slovenske zunanje politike 
kot slovenske diplomacije« (str. 545). Od takrat je v razvoju slovenskih 
diplomatskih študij preteklo že kar nekaj vode, objavljen je bil obširen 
korpus gradiv, prav tako pa lahko ugotovimo, da so se slovenske diplo-
matske študije močno razvile in se lahko kosajo z razvojem diplomat-
skih študij na svetovni ravni. Seveda zadnjih preskokov v preučevanju 
ne bi bilo, če ne bi diplomatske študije na Slovenskem nasploh bile že 
v svojem začetku specifične. Sama to specifičnost pripisujeva sociološki 
šoli mednarodnih odnosov Vlada Benka (1965; 1987), ki je za razliko 
od klasičnih avtorjev mednarodnih odnosov že v svoje začetke vgradil 
premise, ki so omogočale hitrejši in lažji razvoj diplomatskih študij. 
Tako ne čudi, da je tudi ob izteku svoje življenjske poti svoj življenjski 
(sociološki) credo predstavil tudi v zborniku Milana Jazbeca o sociolo-
giji diplomacije.

Četudi se zdi, da to le ni nič takega, saj je le sledil šoli Raymonda 
Arona (1962), pa se moramo zavedati predvsem časa, v katerem je 
Vlado Benko formiral preučevanje mednarodnih odnosov na Sloven-
skem. To se je odvijalo v 60. in 70. letih, v času pospešene hladne vojne, 
ko je realistična miselnost v mednarodnih odnosih ne le cvetela, temveč 
imela tudi absolutni primat. Žal ne bomo nikoli dobili odgovora, kaj 
ga je gnalo k temu, da je namesto k ameriški pristopil k francoski šoli 
– morda je to bila osebna izkušnja prvoborstva, vera v socializem ali 
kaj drugega – dejstvo ostaja, da je s tem »malim« korakom zanj naredil 
velik korak za diplomatske študije na Slovenskem. Te so se sicer srame-
žljivo skrivale pod tančico mednarodnih odnosov ali analizo zunanje 
politike, a zdaj že desetletje dobivajo svojo pravo podobo.

Ob prehodu iz Jugoslavije v samostojno Slovenijo pa se je začel še en 
trend, in sicer da so preučevanje diplomatskih študij prvi uveljavili zgo-
dovinarji in pravniki. Kar se področja prava tiče, to še ni bilo niti tako 
presenetljivo, saj je mala država svojo diplomacijo postavljala ab ovo, 
zato je morala imeti tudi vsaj osnovni pregled dokumentov in podro-
čij diplomatskega in konzularnega prava. Glavni doprinos na začetku 
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samostojne slovenske države gre delom Milana Brgleza (1992; 1993; 
1996a; 1996b; 1998) in Iztoka Simonitija (1994; 1995a; 1995b), ki sta 
postavila izhodišča za razvoj razprav o diplomatskem pravu. Na drugi 
strani pa smo v prvih letih po osamosvojitvi na »zgodovinski« strani 
priča velikemu porastu razprav na temo zgodovine diplomacije oz. zgo-
dovinskih utrinkov z diplomatsko noto.

Če se je trend razvoja diplomatskih študij nadaljeval v smeri zgodo-
vinskih analiz, pa je razvoj na področju diplomatskega prava nekoliko 
zastal. Po letu 2000 velja omeniti še dve ključni deli s tega področja, in 
sicer knjigo Boža Cerarja Diplomatska zaščita ter knjigo Boruta Boh-
teta in Vasilke Sancin Diplomatsko in konzularno pravo. Se pa po letu 
2000 pospešeno razvija področje strukture diplomacije. Pojavljati se 
začnejo nova področja preučevanja (npr. diplomacija Evropske unije, 
gospodarska diplomacija, javna diplomacija, kulturna diplomacija), ki 
dobijo zagon po letu 2011, ko se celotno preučevanje strukture diplo-
macije še bolj fragmentira, oblikujejo pa se nova področja preučeva-
nja, mdr. energetska diplomacija, razvojna diplomacija, diplomacija 
virov itd.

Podpodročje diplomatskih študij, ki je še najmanj razvito, je podpo-
dročje protokola in ceremoniala. Razen priročnikov o protokolarnem 
in ceremonialnem obnašanju (Benedetti, 2008; Košnik, 2008), sko-
rajda ni druge literature, ki bi znanstveno obravnavala to področje. Na 
področju jezika v diplomaciji so svoje prispevke v mozaik diplomatskih 
študij dodali Monika Kalin Golob, Tanja Žigon, Marija Zlatnar Moe 
in Boštjan Udovič; prelomno delo, ki pa do sedaj še ni bilo nadgrajeno, 
pa predstavlja monografija Jane Arbeiter in Milana Brgleza Prednostni 
vrstni red: sredstvo pozicioniranja ali (ne)uporabna simbolika?. Jana Arbe-
iter je na to temo objavila še dva znanstvena članka (Arbeiter in Udovič, 
2017; Arbeiter, 2019), a velikega koraka, ki bi ga morali storiti, še ni 
bilo. Morda velja opomniti, da so poleg prava prav na področju preu-
čevanja ceremoniala in protokola diplomatske študije na Slovenskem 
najšibkejše.

Differentia specifica slovenskih diplomatskih študij – v odnosu do 
svetovnih – je vprašanje sociologije diplomacije oz. diplomatske so-
ciologije. Področje je bilo kljub Benkovim (1965; 1977; 1987; 1997; 
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2000) nastavkom relativno zapostavljeno vse do druge polovice prvega 
desetletja 21. stoletja. Leta 2009 je namreč Ministrstvo za zunanje za-
deve, v sodelovanju z Znanstvenoraziskovalnim centrom Slovenske aka-
demije znanosti in umetnosti objavilo analizo Enake možnosti v sloven-
ski diplomaciji (ur. Jazbec et al., 2009), ki po našem mnenju predstavlja 
začetek razvoja sociologije diplomacije znotraj slovenskih diplomatskih 
študij. Monografija namreč ni predstavila že znanih dejstev, o katerih 
s(m)o številni šepetali po hodnikih, temveč je ovrednotila tudi prakse, 
ki se dogajajo v procesih znotraj slovenske diplomacije. Žal se študija 
ni nadaljevala (angleški prevod je bil objavljen 2011), čeprav bi takšna 
študija (razširjena tudi na druge spremenljivke, na samo na vprašanje 
spola, ampak tudi izobrazbe, službenih odnosov itd.) po našem mnenju 
morala postati conditio sine qua non odločanja v slovenski diplomaciji. 
Tej študiji je sledilo kar nekaj razprav o sociologiji diplomacije na Slo-
venskem (prim. Jazbec, 2012; 2013a; 2013b). Žal premalo, da bi se ta 
lahko razvila v jasen in sistemski koncept znotraj diplomatskih študij, a 
sočasno dovolj, da ustvarjamo zavedanje, da lahko majhna znanstvena 
skupnost, kot je slovenska, ne samo prevzema svetovne trende v ra-
zvoju znanosti (včasih tudi le skozi znanstveni larpurlartizem), temveč 
celo prednjači pred svetovnimi trendi. Naš pregled domače in svetovne 
literature je pokazal, da je sociologija diplomacije v slovenskih diplo-
matskih študijah na veliko višji stopnji (četudi je še zelo nerazvita), kot 
velja za svetovne tokove diplomatskih študij.

V zadnjih letih so korpus slovenskih diplomatskih študij dopolnila 
tudi številna dela nekdanjih veleposlanikov (Kirn, 2017; Dragan, 2018; 
Cerar, 2018; Grobovšek, 2018; Petrič, 2018), ki bi jih lahko šteli v 
klasična prakseološka dela. Ta običajno predstavljajo uvid v delo diplo-
mata v določenem časovnem obdobju, hkrati pa pokrivajo vsa področja 
diplomatskih študij, a skozi spekter diplomatske prakseologije. Zato so 
izjemno pomembna, saj omogočajo ne samo vpogled v diplomatsko 
prakso, ampak dajejo tudi izhodišča za oblikovanje, nadgrajevanje in 
oplajanje vseh stebrov diplomatskih študij.
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Finale in koda: prispevek poglavij v monografiji k slovenskim 
diplomatskim študijam

Nekdo, ki je bil aktivno vpet v nastajanje sledečih poglavij, težko objek-
tivno oceni njihov prispevek. Zato je vse, kar lahko naredimo, niz ugo-
tovitev, ki jih navajamo v nadaljevanju.

Prvič: velik prispevek v tej večavtorski monografiji je to, da je sploh 
nastala. Poglavja, ki si sledijo po logičnem zaporedju (od splošnega h 
konkretnemu), so tista, ki so študentke in študente najbolj zanimala. 
Tako so avtorji in avtorice teh poglavij tisti, ki so ugriznili v tematike 
s polja (slovenskih) diplomatskih študij. Seveda je bil »ugriz« le prvi 
korak, naslednji korak je bil veliko težji. Naštudirati je bilo treba metre 
literature, pa virov; imeti številne (žal zoom) pogovore. Študenti in štu-
dentke so se morali naučiti napisati poglavje lege artis. Ne gre za obrt in 
obrtniško znanje, gre za umetnost. V času, ko je pisanje osredotočeno 
na kratka sporočila na Facebooku ali Twitterju, je napisati koheren-
tno poglavje, ki kritično in analitično obravnava tematiko ali več njih, 
umetnost. V tej umetnosti se ne zrcali samo znanje in razumevanje, 
ampak tudi sposobnost udejanjanja znanja v jeziku. Meje mojega jezika 
so meje mojega sveta, pravi Wittgenstein. Zato menimo, da prispevka 
študentk in študentov ne gre tolmačiti le skozi suhoparno podatkovje 
in opisovanje (to bi bilo celo napačno), ampak tudi skozi njihovo spo-
sobnost pretvarjanja lastnega znanja in védenja v raziskovalni rezultat.

Drugi prispevek, kot ga vidimo sami, je dodatek, ki ga poglavja 
prinesejo k različnim spektrom in slovenskim diplomatskim študijam 
nasploh. Z znanostjo je tako kot z mlekom; če ga ne mešamo dovolj, 
se skisa, če ga mešamo preveč, se poskuti. Zato je prav, da gledamo na 
ta poglavja skozi študentski spekter razumevanja diplomacije in diplo-
matskih študij. Ta monografija bi lahko bila veliko bolj uniformirana, 
morda celo bolj ciljana, a s tem bi ubili ustvarjalnost, predvsem pa 
ukaželjnost študentov. Tega pa nismo želeli storiti. Kajti srž znanstve-
noraziskovalnega dela je prav v neprestanem iskanju resnice, oz. če be-
sede Simona Gregorčiča iz pesmi Človeka nikar! prilagodimo na znan-
stvenoraziskovalno delo, je raziskovanje »prerojevanje, prenavljánje, [iz 
dejstva v dejstvo] presnavljánje«. To pa pomeni, da lahko relevantna 
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spoznanja oblikujejo, preoblikujejo, oplajajo in nadgrajujejo tudi s šir-
šimi (a še vedno znanstveno koherentnimi in metodološko nespornimi) 
pristopi, ne samo s sinhronizacijo z že obstoječim razumevanjem dolo-
čenih pojavov in okvirov.

Tretji prispevek pričujoče monografije je v njeni relevantnosti: do-
tika se številnih vprašanj, ki na Slovenskem še niso bila natančno razi-
skana, so pa pomembna – ne zgolj za diplomatsko teorijo ter (sloven-
ske) diplomatske študije, temveč tudi za razumevanje pomembnosti 
in delovanja diplomacije nasploh. Tako se v prvem delu monografije 
avtorji lotevajo nekaterih temeljnih gradnikov diplomatskih študij, vse 
od privilegijev in imunitet, akterstva ter strukture. Prvo poglavje izpo-
stavlja pomen diplomatskih privilegijev in imunitet, ki so bili pred 60 
leti osredinjeni v DKDO in predstavljajo temelj uspešnega in neovi-
ranega izvajanja diplomatskih funkcij. Sledi analiza diplomacije Sve-
tega sedeža, ki je unikum v diplomatskih odnosih in je s svojo vlogo 
(simbolno in dejansko) pomembno vplival na odnose med različnimi 
diplomatskimi agenti in akterji. 

Z analizo strukture diplomacije študentke in študenti v pričujoči 
monografiji izstopajo iz ustaljenih okvirov in tako na primer v poglavju 
o vojaški in obrambni diplomaciji postavijo teoretsko ločnico med 
prvo in drugo, čeprav je v praksi njuna meja zabrisana. Dodatno pa 
se lotevajo tudi delov strukture, ki zapolnjuje vrzeli v domači in tuji 
literaturi. Poglavje o športni diplomaciji, s katero se ukvarjajo le redki, 
namreč izpostavlja pomen nedržavnih športnih akterjev, ki uporabljajo 
številne funkcije klasične diplomacije in vse bolj sooblikujejo struk-
turo sodobne diplomacije. Na slednjo pa vplivajo tudi nevladne orga-
nizacije, s katerimi se ukvarjata avtorici v poglavju o vlogi nevladnih 
organizacij v diplomaciji, ki se poslužujejo podobnih sredstev, ki jih 
uporabljajo države. 

Prvi del monografije izpostavlja tudi dve vprašanji, ki jih v litera-
turi pogosto ne naslavljamo, a sta ključni za uspešno izvajanje vseh 
funkcij diplomacije. Poglavje o položaju žensk v diplomaciji se odmika 
od klasičnega patriarhalnega pristopa k diplomaciji in izpostavlja vlogo 
žensk ter zmanjševanje neenakosti spolov v diplomaciji. Zadnje po-
glavje v prvem delu monografije pa se ukvarja z nikoli zares izrečeno, 


