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[PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA, PIŁA 2013, 334 S.]

Autorem publikacji Nierówne partnerstwo? Niemcy i Francja w Unii Europejskiej 
(1993–2013) jest prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel – ceniony specjalista w dzie-
dzinie integracji europejskiej, historii najnowszej oraz roli Niemiec w procesach 
integracyjnych Europy w XX i XXI w. Zainteresowania profesora doskonale 
odzwierciedla recenzowana książka, która oscyluje wokół roli Niemiec i Francji 
w procesie tworzenia Unii Europejskiej. 

Kształt współczesnej Unii Europejskiej, a co za tym idzie i całej Europy, 
jest wynikiem tandemu francusko-niemieckiego tworzącego się od początku lat 
60. Implikacji powyższej relacji należy upatrywać we współczesnych realiach. Jak 
słusznie zauważa autor, to zaskakujące, że niewątpliwa dominacja Francji oraz 
Niemiec we Wspólnocie, a następnie Unii Europejskiej, nie była przez żadne pań-
stwo podważana. Aby móc zrozumieć ten fenomen, należałoby przeanalizować 
kształtowanie się relacji francusko-niemieckiej od samego początku, czyli od pod-
pisana traktatu regulującego stosunki obu państw. Doskonałą okazję ku temu daje 
zapoznanie się recenzowaną książka. 

Struktura publikacji składa się z sześciu problemowo powiązanych z sobą 
rozdziałów. W pierwszej części, zatytułowanej Rola Francji i Republiki Federal-
nej Niemiec w budowie zrębów zjednoczonej Europy (1950–1992), autor przedsta-
wia genezę procesów integracyjnych w powojennej Europie. Opisane zostały tak 
istotne wydarzenia jak: powołanie do życia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 
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Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Ato-
mowej. Przedstawione zostały ponadto główne założenia polityki zagranicznej 
Republiki Federalnej Niemiec, obejmujące ścisłą współpracę z Zachodem i pojed-
nanie z Francją. W świetle tych faktów autor ukazuje czytelnikowi istotną rolę, 
jaką w tworzeniu wspólnot europejskich odegrała tzw. kwestia niemiecka. Należy 
jednak zwrócić uwagę na fakt, iż tytuł rozdziału sugeruje przebieg wydarzeń trwa-
jących do 1992 r. (jak można by się domyślać, do powstania Wspólnoty Europej-
skiej). Autor jednak kończy swoje rozważania na zagadnieniu traktatu elizejskiego 
(1963 r.), oraz bardzo ogólnikowo przedstawia relacje pomiędzy Francją a RFN 
mające miejsce w latach 60., 70. i 80. Autorowi udało się wyodrębnić najważniej-
sze wydarzenia z początkowych relacji pomiędzy Francją a Niemcami, które są 
doskonałym wstępem do kolejnych zagadnień zawartych w książce. 

W rozdziale drugim, zatytułowanym Zjednoczenie Niemiec i realizacja 
traktatu z Maastricht, Koszel przedstawia równie istotne wydarzenia mające 
wpływ na późniejsze funkcjonowanie Europy. Choć rozdział drugi jest najobszer-
niejszym w całej publikacji, kwestia zjednoczenia Niemiec została opisana bar-
dzo ogólnikowo tylko na początku rozdziału. Sądząc po tytule tej części, można 
by się spodziewać bardziej szczegółowego oraz obszerniejszego przedstawienia 
powyższego zagadnienia. W tej kwestii zatem czytelnik może być zawiedziony 
brakiem szerszego rozwinięcia tematu. Znacznie bardziej szczegółowo nato-
miast autor przedstawia proces realizacji traktatu z Maastricht, rozpoczynając 
swoje rozważania od tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej oraz kształtowa-
nia Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Ponadto autor prezentuje 
wspólne wysiłki podejmowane przez Niemcy oraz Francję w ramach trzeciego 
fi lara traktatu z Maastricht oraz sprzeczności i odmienne poglądy w sferze po-
szerzenia Unii Europejskiej o nowych członków. Autor słusznie poświęca sporo 
miejsca powyższym zagadnieniom, zwłaszcza zaś Traktatowi z Maastricht. Ten 
historyczny dokument wyznaczył nowy etap integracji europejskiej, otwierając 
drogę do integracji politycznej, oraz wprowadził pojęcie obywatela europejskie-
go. 

Dzięki rozdziałowi zatytułowanemu Spory o kształt ustrojowo-instytucjo-
nalny Unii Europejskiej w XXI w. czytelnik będzie miał okazję poszerzyć swoją 
wiedzę właśnie w tej dziedzinie. Ponadto autor dosyć szczegółowo opisuje kwe-
stię traktatu lizbońskiego. Poświęcony został temu zagadnieniu osobny podroz-
dział. Jest to oczywiście słuszny zabieg, gdyż Traktat ten jest istotnym elementem 
w funkcjonowaniu organizacji. Autor mógł również pokusić się o szersze zapre-
zentowanie traktatu nicejskiego, zwłaszcza w poprzednim rozdziale, przy okazji 
opisu problemu poszerzenia Unii Europejskiej o nowych członków. Rozdział zo-
stał wzbogacony o interesujące fakty dotyczące debaty, trwającej od połowy lat 
90. po XXI w., pomiędzy Francją a Niemcami na temat przyszłości Europy.

Kolejny rozdział publikacji opisuje zagadnienie sąsiedztwa Unii Europej-
skiej z poszczególnymi państwami. Autor przede wszystkim skupia się na przy-
bliżeniu relacji na linii UE–Rosja w ramach projektu Partnerstwo dla Moder-
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nizacji. Omawiany problem przedstawia zaangażowanie oraz postawę Niemiec 
w powyższych relacjach. Rozdział przybliża ponadto kwestię programu Partner-
stwa Wschodniego, jednak w tym przypadku ubogo został przedstawiony stosu-
nek Niemiec oraz Francji do powyższego zagadnienia. Kolejna część rozdziału 
przedstawia kwestię członkostwa Turcji oraz Chorwacji w Unii Europejskiej. 
Opis problemu ukazuje rolę Niemiec w intensyfi kacji stosunków państw kandy-
dujących, zwłaszcza Turcji, z Unią Europejską. Momentami jednak autor zbyt 
obszernie i szczegółowo przedstawia etapy procesu integracyjnego kandydatów, 
odchodząc nieco od istoty omawianego problemu. 

Autor w swych dalszych rozważaniach, w rozdziale zatytułowanym Blaski 
i cienie kooperacji bilateralnej, przedstawia, jak kształtują się stosunki pomiędzy 
Francją a Niemcami w XXI w. Przedstawione zagadnienia w interesujący sposób 
ukazują relacje pomiędzy poszczególnymi liderami obu państw. Autor zaprezento-
wał duet Merkel–Sarkozy oraz Merkel–Hollande okrzykniętymi przez media ko-
lejno „Merkozy” i „Merkollande”. Opisane zjawisko jest autorskim podejściem do 
omawianego zagadnienia, jakim są relacje francusko-niemieckie. Dlatego też tym 
bardziej żal, że właśnie temu zagadnieniu autor poświęcił tak niewiele miejsca.

Ostatni rozdział, zatytułowany Rola Francji i Niemiec w przezwyciężaniu 
kryzysu fi nansowego państw strefy euro Unii Europejskiej, prezentuje wyzwania 
i problemy, przed którymi stanęła Unia Europejska w dobie kryzysu fi nansowego 
a w szczególności stanowisko i zaangażowanie Francji oraz Niemiec. Autor skru-
pulatnie przedstawia sukcesy i porażki współpracy francusko-niemieckiej w po-
wyższej sferze. Odrębne wizje walki z kryzysem uświadamiają, iż aby przezwycię-
żyć problem, Niemcy oraz Francja skazane są na porozumienie. 

Recenzowana publikacja jest efektem wieloletnich badań oraz zaintereso-
wań autora stosunkami francusko-niemieckimi. Liczne pobyty stypendialne oraz 
staże naukowe umożliwiły wnikliwe zaprezentowanie relacji pomiędzy Francją 
a Niemcami na tle członkostwa w Unii Europejskiej. Momentami jednak niektóre 
zagadnienia zostały zbyt obszernie opisane (procesy integracyjne Turcji i Chor-
wacji) inne natomiast wręcz przeciwnie (zjednoczenie Niemiec, Traktat Nicejski), 
potraktowane zostały zbyt ogólnikowo. Pomijając jednak tę kwestię, autor kon-
sekwentnie realizuje cele powyższego opracowania, wskazując czytelnikowi, jak 
istotną rolę odgrywała współpraca i przywództwo Niemiec oraz Francji w Unii 
Europejskiej.

Publikacja skierowana jest do politologów oraz znawców problematyki eu-
ropejskiej, ale powinny się nią także zainteresować osoby chcące poszerzyć swo-
ją wiedzę w kwestii współczesnych stosunków międzynarodowych. Znajomość 
literatury francusko-niemieckiej dała możliwość stworzenia rzetelnej publikacji, 
znacznie podnosząc jej wartość naukową. Recenzowana książka jest niewątpliwie 
cenną i użyteczną pozycją dla badań nad stosunkami międzynarodowymi. Autor 
udowadnia, iż nauki społeczne rzeczywiście są dyscypliną naukową, a nie potocz-
ną wiedzą o społeczeństwie.


