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Najnowsza monografia profesora Bogdana Koszela na temat partnerstwa francusko-
-niemieckiego zasługuje na uważną lekturę z wielu względów. Podjęta w niej tematyka 
jest istotna dla kształtowania polskiej polityki zagranicznej, w której na czoło wysuwają 
się relacje z RFN oraz Francją. Wzajemne stosunki tych krajów oddziałują w znaczący 
sposób na proces decyzyjny w Unii Europejskiej i w ten sposób są kluczowe dla jej człon-
ków. Wnikliwa obserwacja stanu partnerstwa francusko-niemieckiego jest więc niezbęd-
na do prowadzenia skutecznej polityki Polski w Unii. Ukazanie wielości form, struktur 
oraz obszarów, w których odbywa się dialog francusko-niemiecki, pozwala dokonać ca-
łościowej oceny tytułowego nierównego partnerstwa za ostatnie dwadzieścia lat. Autor 
monografii z największą starannością odwzorował europejskie interesy Paryża i Bonn/
Berlina, ujmując je w ramy ważnych wydarzeń: roku 1993 jako początku funkcjonowania 
struktur Unii Europejskiej, której architektami byli Francuzi i Niemcy, oraz roku 2013,  
w którym obchodzono 50-lecie wzajemnych stosunków od momentu podpisania Trak-
tatu Elizejskiego. Warto w tym miejscu docenić wieloletnią, ekspercką rolę profesora 
Koszela w zakresie diagnozy relacji w tandemie francusko-niemieckim. Recenzowana 
książka wpisuje się bowiem w cykl jego publikacji dotyczących partnerów Polski z Trój-
kąta Weimarskiego. 

Monografia podzielona jest na 6 części w układzie chronologiczno-problemowym. 
Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający i obejmuje historyczny rozwój stosunków 
dwustronnych Francji i RFN na tle procesu integracji europejskiej. W drugim rozdzia-
le zaprezentowane zostały wzajemne relacje Paryża i Bonn/Berlina w najważniejszych 
unijnych obszarach: funkcjonowania wspólnego rynku i waluty, polityki zagranicznej  
i bezpieczeństwa, przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz w kwestii 
rozszerzenia Wspólnot. Trzecia część książki dotyczy dyskusji, jaką rządy Francji i RFN 
prowadziły od początku XXI wieku na temat zagadnień ustrojowych, kształtu instytu-
cjonalnego i przyszłości Unii Europejskiej. Czwarty rozdział poświęcony został polityce 
sąsiedztwa, którą oba kraje kształtowały przez ostatnie 20 lat i jaką promowały podczas 
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swoich prezydencji w Unii Europejskiej. Znajdujemy w nim ważne, aczkolwiek rzadko 
podejmowane w polskiej literaturze naukowej, kwestie stosunku Francji i RFN do człon-
kostwa Turcji i Chorwacji w UE. Piąty rozdział ma bardzo nowatorski charakter, autor 
podjął się bowiem oceny znaczenia przywództwa politycznego w obu krajach i zarazem 
jego wpływu na wzajemne relacje międzypaństwowe. Działanie to wpisuje się w najnow-
sze trendy badawcze w ramach stosunków międzynarodowych. Ostatni rozdział książki 
poświęcony jest kwestii przezwyciężania kryzysu finansowego UE i konsolidacji strefy 
euro, a w problematyce tej szczególnie ogniskują się polityczne różnice w relacjach Pary-
ża i Berlina.

Jakkolwiek zrozumiałe są intencje autora, dotyczące umieszczenia pierwszego roz-
działu i stosunku Francji do kwestii zjednoczenia Niemiec jako historycznego tła na 
początku książki, to tematyka ta w Polsce doczekała się już wielu analiz. Książka mo-
głaby bardziej precyzyjnie oddawać tytułowe zagadnienie i jego ramy czasowe, gdyby 
rozpoczynała się od uwarunkowań i implikacji wejścia w życie Traktatu z Maastricht. 
Materiał książki wykracza poza obchody 50-lecia Traktatu Elizejskiego w styczniu 2013 r.  
W tym kontekście rozdział piąty o blaskach i cieniach kooperacji bilateralnej mógłby 
stać się klamrą zamykającą książkę, zwłaszcza z powodu nawiązania do roli przywódców  
w kształtowaniu wzajemnych relacji i analizy stosowania wymownych określeń np. Mer-
kozy czy Merkollande. Nawiązanie do wyborów do Bundestagu z jesieni 2013 r. mogłoby 
być naturalną puentą publikacji. 

Rozwikłanie tytułowego problemu dotyczącego nierównego partnerstwa jest wy-
zwaniem dla badacza stosunków międzynarodowych. Profesor B. Koszel ukazał w swo-
jej książce wiele momentów politycznej nierównowagi między Paryżem a Berlinem. 
Paradoksalnie z tej nierównowagi bierze się siła tandemu, kryjąca się w konieczności 
uzgadniania rozbieżnych stanowisk, umiejętności prowadzenia dialogu mimo różnic  
i konsultacji w wielu obszarach i na różnych szczeblach. Przewrotnie ujmując – mimo 
iż antagonizm nieuchronnie wywołuje napięcia, to wykazana w książce aktywność dy-
plomatyczna obu krajów pozwala utrzymać partnerstwo w dobrej kondycji. Po lekturze 
książki nachodzi refleksja, iż powiązania polityczne, gospodarcze, społeczne, naukowe 
są tak głębokie, że mogą stanowić wzór, punkt odniesienia dla procesu pogłębiania inte-
gracji europejskiej. Stąd też profesor Koszel nie boi się wskazać na fenomen francusko-
-niemieckich relacji, na niepodważalną polityczną dominację w UE, dla której nie bar-
dzo można znaleźć alternatywę. Dlatego ciekawe byłyby wnikliwe badania poświęcone 
prześledzeniu rzeczywistego wpływu obu krajów na poszczególne obszary aktywności 
Unii Europejskiej, określające zbieżność efektów polityk unijnych z ustaleniami czy też 
interesami francusko-niemieckimi, a także pomiar wpływu tandemu na inne państwa  
i struktury unijne. 

Autor zaznaczył we Wstępie, iż jego celem jest poszukiwanie obszarów przywództwa 
francusko-niemieckiego w UE – takie z pewnością da się zauważyć w drugim rozdziale 
książki, w którym mowa jest o wdrażaniu postanowień Traktatu z Maastricht. Sztanda-
rowym przykładem odgrywania przez oba kraje roli motoru w Unii może być trafnie 
wskazany przez B. Koszela Układ z Schengen, którego promotorami od samego począt-
ku były Paryż i Bonn. Autor z wielką wnikliwością przedstawił także wiele rozbieżności  
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i dzięki chronologiczno-problematycznemu układowi książki można odnieść wrażenie, 
że wraz z upływem czasu owe rozbieżności są coraz głębsze, coraz trudniejsze do prze-
zwyciężenia, ale także, jak podkreśla sam autor, maja bardziej szczegółowy i ekspercki 
charakter. Dobitnym przykładem może być różnica zdań pomiędzy Berlinem i Paryżem 
w kwestii kryzysu finansowego w strefie euro. W tym kontekście odnieść można wra-
żenie, że świętowane co rok rocznice zawarcia Traktatu Elizejskiego i upływające wraz  
z nimi kolejne dekady rozwoju stosunków bilateralnych, są niejako obowiązkowym i ry-
tualnym sposobem ożywiania i nadawania impulsów temu „50-letniemu małżeństwu”. 

Warte podkreślenia są kwestie bezpieczeństwa europejskiego i francusko-niemiec-
kich stosunków wojskowych. Przedstawiona w książce materia w tym względzie jest bo-
gata i w omawianym okresie 1993–2013 obejmuje, m. in.: kształtowanie europejskiej toż-
samości i kultury bezpieczeństwa, politykę obronną, funkcjonowanie i rozwiązanie Unii 
Zachodnioeuropejskiej, udział w misjach stabilizacyjnych pod szyldem UE, jak też wza-
jemne projekty zbrojeniowe. Kwestie te stanowiły integralną część polityki europejskiej 
zarówno Paryża, jak i Berlina, można w nich znaleźć tytułowe nierówności czy rozbież-
ność stanowisk.  Narracyjny styl prezentacji materiału bardzo dokładnie odwzorowuje 
chronologię zdarzeń, niekiedy jednak czytelnik może zagubić się w wieloaspektowej dy-
namice opisywanych decyzji, szczytów i spotkań najwyższego szczebla. Zaletą publikacji 
jest wykorzystana z wielką starannością baza źródłowa w postaci dokumentów, bogactwo 
cytatów prasy francusko- i niemieckojęzycznej oraz publikacji zagranicznych. Każde wy-
darzenie prezentowane jest z perspektywy francuskiej i niemieckiej. Odtworzenie tak 
ogromnego materiału wymagało od autora wielkiej staranności i dyscypliny.

W konkluzjach swojej książki B. Koszel wskazuje, że partnerstwo Paryża i Berlina jest 
politycznym fenomenem, który polega na tym, że w zasadzie nie było ono podważane,  
a w dobie kryzysu jest niezbędne do nadawania nowych impulsów integracji europej-
skiej. W tym właśnie tkwi siła tandemu, że potrafi czerpać ze swojego 50-letniego do-
świadczenia, w tym także przezwyciężania rozbieżności. Niezależnie więc od kondycji 
partnerstwa – być może pozornie nierównego – jest ono nadal potrzebne. Pojawia się 
jednak pytanie, czy przymus bycia razem, który profesor Koszel nazywa skazaniem obu 
krajów na porozumienie, wyzwoli oczekiwaną kreatywność w zmieniających się dyna-
micznie okolicznościach międzynarodowych i w bardziej skomplikowanej grze unijnej? 
Przedstawione 20 lat relacji Paryża i Berlina pozwala przyjąć na przyszłość klika sce-
nariuszy: optymistyczny, gdzie Francja i Niemcy odgrywają nadal czołową, dominującą 
pozycję w UE i intensywnie rozwijają wzajemne stosunki, pesymistyczny – gdzie różnice 
polityczne stają się nie do przezwyciężenia i mechanizm Traktatu Elizejskiego w obliczu 
skomplikowanej gry unijnej wyczerpuje się, brakuje impulsów i pomysłów na rozwój UE, 
wreszcie scenariusz rozmyty lub egoistyczny, w ramach którego RFN i Francja próbują 
pozyskiwać doraźnych sojuszników do realizacji własnych interesów w rozszerzonej Unii 
Europejskiej. Wydaje się, że stwierdzone w zakończeniu książki przez profesora Koszela 
istnienie trendu utrzymania kursu na dwu-, trzypoziomową płaszczyznę integracji euro-
pejskiej sprzyjać będzie realizacji tego ostatniego scenariusza. 


