
Przedmowa 
 

O ile dzieje Paktu Północnoatlantyckiego i wszystko, co się na nie składa: 
okoliczności powstania, przyjęcia kolejnych państw członkowskich, a nawet cele  
i zadania sojuszu trafiły do polskich szkół w programach nauczania historii już na 
poziomie licealnym i jako takie uchodzić mogą za powszechnie znane, o tyle  
o innych sojuszach wojskowych czasów zimnej wojny, których ostrze wymierzone 
było w Związek Radziecki, podręczniki szkolne i akademickie wspominają jedynie 
zdawkowo lub zbywają zupełnym milczeniem. To poważny błąd. Charakterystyka  
i specyfika powstałych w latach pięćdziesiątych organizacji militarnych na Bliskim 
i Dalekim Wschodzie będących z założenia formą bliźniaczą, a precyzyjniej 
przedłużeniem euro – atlantyckiego NATO, znacznie więcej mówi o nim samym niż 
to, co wpisane zostało bezpośrednio w historię paktu Północnoatlantyckiego. Choć 
w przeciwieństwie do swych przybudówek z lat zimnej wojny istnieje on nadal i ma 
się świetnie, to porównując misję, jaką miał do spełnienia wówczas i obecnie, 
podobieństw jest niewiele. Stąd też spoglądanie na działalność NATO z lat 
pięćdziesiątych XX wielu i ocenianie jej przez pryzmat istniejącej dziś struktury, co 
nagminnie się czyni, mija się z celem i jest, najdelikatniej rzecz ujmując, 
ahistoryczne. Możliwość lepszego poznania i zrozumienia sensu i racji bytu NATO, 
którego Polska jest członkiem, w przeszłości – to jeden w wielu powodów, dla 
którego warto zapoznać się z dziejami Paktu Bagdadzkiego. 

Samo podejście koncentrujące się na losach Układu Warszawskiego i NATO, 
prezentowane nie tylko w opracowaniach podręcznikowych dziejów najnowszych, 
w istocie jedynie wypacza polityczny wizerunek powojennego świata. Kreślony tym 
sposobem obraz sygnalizuje absolutny i totalny charakter bipolarnego podziału na 
globie. Dwa rywalizujące między sobą bloki – wschodni, utożsamiany 
z komunizmem, i zachodni, kojarzony ze wszystkim, co ideowo było przeciwstawne 

programowi przebudowy stosunków społeczno-gospodarczopolitycznych, 
przedstawione są niczym monolity. Tymczasem w ich obrębie istniały ogromne 
rozbieżności interesów, prowadzące do sporów, a niejednokrotnie i konfliktów 
między sojusznikami. 

Ponadto oba przeciwstawne sobie bloki pozostają w takim ujęciu głównymi 
udziałowcami politycznej rozgrywki na arenie międzynarodowej, co nie do końca 
znajduje potwierdzenie w rzeczywistości. Dla sporej grupy państw był to bowiem 
zupełnie sztuczny podział, stworzony przez potężne mocarstwa. Linia 
demarkacyjna rywalizacji imperialnej, jaką prowadziły między sobą, dążąc do 
podporządkowania swym wpływom właśnie ich ziem. Postrzegając w tych samych 
kategoriach obie zwaśnione strony, tamtejsze społeczeństwa nie chciały mieć  
z żadną z nich nic wspólnego. 

 
 
 
 
 
 
 



Klasycznym przykładem tego była monarchia iracka. Syntetyczny twór 
polityczny, wydzielony przez Wielką Brytanię w początkach XX wieku ze świata 
arabskiego. Z nim też, a nie z europejskimi protektorami utożsamiali się 
mieszkańcy tego państwa. Zdania, poglądy i opinie, jakie wyrażali na temat swych 
dalszych losów, były ignorowane i lekceważone przez powolne obcym wpływom 
elity rządzące krajem. Nie bacząc na protesty własnych obywateli, godziły się one 
przekształcić terytorium irackie w powiązany siecią sojuszy antyradziecki bastion. 
Obszar,  z którego terytorium wymierzony miał być cios w tzw. miękkie podbrzusze 
niedźwiedzia, jak określano południowe granice ZSRR. 

O procesach budowy antyradzieckiego bloku wojskowego na Bliskim 
Wschodzie, towarzyszących temu perturbacjach z perspektywy dziejów Iraku – 
państwa, które stało się filarem Paktu Bagdadzkiego, traktuje tekst niniejszej 
książki. 


