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Hamburger Hill – nieoczekiwana bitwa w Dolinie A Shau
[recenzja książki Hamburger Hill 1969]

Hamburger Hill – Unexpected Battle in A Shau Valley
[review of the book Hamburger Hill 1969]

Гамбургер Хилл – неожиданная битва в Долине A Шау 
[рецензия книги Hamburger Hill 1969]

W 2016 r. na rynku wydawniczym ukazała się publikacja autorstwa 
P. Benkena dotycząca bitwy o Hamburger Hill z 1969 r. podczas 

II wojny w Indochinach. Wspomniana pozycja wpisuje się w bogaty do-
robek autora, który dotychczas opublikował następujące monografie do-
tyczące tej tematyki: Ofensywa Tet 1968 (Benken, 2010), Ap Bac (Benken, 
2011), Ofensywa Wielkanocna 1972: kulminacyjny punkt wojny wietnam-
skiej (Benken, 2012) oraz Ofensywa Tet 1968. Studium militarno-politycz-
ne (Benken, 2014). Hamburger Hill określano również jako Wzgórze 937, 
a w języku wietnamskim jako Dong Ap Bia. Podczas bitwy trwającej od 
10 do 20 maja, żołnierze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Armii Repu-
bliki Wietnamu (Południowego Wietnamu) starali się zdobyć silnie umoc-
nione wzgórze bronione przez Wietnamską Armię Ludową (Wietnam 
Północny). Walki zakończyły się zdobyciem przez sprzymierzone wojska 
amerykańskie i południowowietnamskie Wzgórza 937 i wyparciem komu-
nistycznych sił zbrojnych Wietnamu Północnego (Benken, 2016, s. 7, 128). 
Autor w sposób wyczerpujący (przywołując dialog dowódcy batalionu 
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z żołnierzami) wyjaśnił na kartach monografii pochodzenie nazwy Ham-
burger Hill, która wykształciła się wśród amerykańskich żołnierzy jako 
porównanie zmasakrowanych ciał walczących (w wyniku silnego ostrza-
łu podczas zdobywania i bronienia wzgórza przez obie strony) do mięsa 
w hamburgerze (Benken, 2016, s. 113).

Praca składa się ze wstępu, wykazu skrótów, dwóch rozdziałów, zakoń-
czenia i załączników. W pierwszym rozdziale P. Benken przeanalizował 
potencjał (militarny i społeczny) walczących stron: wojsk amerykańskich, 
Wietnamczyków z Południa oraz komunistów (zarówno Wietnamskiej 
Armii Ludowej jak i partyzantów z Vietcongu). Natomiast drugi rozdział 
skupia się na operacji Apache Snow w Dolinie A Shau, w trakcie której do-
szło do bitwy o Hamburger Hill – autor zaprezentował szczegółowo prze-
bieg działań walczących stron (przedsięwzięcia zbrojne i propagandowe) 
i opisał warunki naturalne terenów objętych działaniami zbrojnymi (Ben-
ken, 2016, s. 5). 

Oceniając dobór źródeł, należy stwierdzić, iż P. Benken wykorzystał 
w większości materiały archiwalne i opracowania naukowe sporządzo-
ne w języku angielskim. Przykładem tego jest obecność w pracy zbiorów 
z The National Security Archive i The Virtual Vietnam Archive oraz prac 
takich autorów jak R. Stewart, Andrew Wiest i Samuel Zaffiri. Ponadto 
autor podjął się analizy dyskusji poświęconych wojnie wietnamskiej pro-
wadzonych na forum internetowym, które funkcjonuje pod adresem in-
ternetowym http://www.armchairgeneral.com/. Uzupełniający charakter 
miały opracowania wydane w języku polskim oraz materiały zgroma-
dzone w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (Benken, 2016, s. 45, 
162–164). Na korzyść autora i jego dzieła przemawia odniesienie się do do-
tychczas niewykorzystanych dokumentów Zarządu II Sztabu Generalne-
go Ludowego Wojska Polskiego, które dotyczyły działań komunistyczne-
go Narodowego Frontu Wyzwolenia po Ofensywie Tet z 1968 r. (Benken, 
2016, s. 50– 51). Godne docenienia jest również nawiązanie przez P. Ben-
kena kontaktu z badaczami anglojęzycznymi zajmującymi się tematyką 
II wojny w Indochinach: Robertem Thompsonem (University of Southern 
Mississippi), Andrew Wiestem (University of Southern Mississippi) oraz 
Erikiem B. Villardem (zatrudnionym w US Army Center of Military Hi-
story) (Benken, 2016, s. 9).
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W pracy P. Benkena można znaleźć liczne odwołania do popkultury 
w kontekście wojny wietnamskiej, które przejawiały się w nawiązywaniu 
do filmów Czas apokalipsy (1979 r., reżyser Francis Ford Cappola), Pluton 
(1986 r., reżyser Oliver Stone) i Hamburger Hill (1987 r., reżyser John Irvin) 
(Benken, 2016, s. 7, 20). 

Od strony aparatu naukowego praca prezentuje wysoki poziom. Oprócz 
przypisów bibliograficznych, autor umieścił także przypisy merytoryczne 
odnoszące się do terminów zawartych w tekście – dzięki temu czytelnik 
mógł poznać rozumienie takich pojęć jak doktryna elastycznego reagowa-
nia, Złoty Trójkąt, GI, LAW, system Body Count (Benken, 2016, s. 18, 20, 
21, 28, 51). 

Przemysław Benken w swojej publikacji poświęcił uwagę społecznej 
recepcji militarnego zaangażowania wojsk USA w Indochinach. Wska-
zał, że amerykańskie społeczeństwo miało zniekształcony obraz działań 
US Army z racji na działalność (promującą poprawność polityczną) takich 
osób jak Susan Sontag i Noam Chomsky. Wpływ na taki stan rzeczy miały 
według autora również protesty środowisk katolickich, które sprzeciwia-
ły się amerykańskiemu zaangażowaniu w walkę z ekspansją komunizmu 
w Wietnamie (II Sobór Watykański odbywający się w latach 1962–1965 nie 
potępił w oficjalnym dokumencie ideologii komunistycznej, choć doma-
gała się tego grupa biskupów). Ponadto autor przeanalizował i porównał 
przeciwstawne założenia polityki USA wobec wojny w Wietnamie w okre-
sie prezydentur Lyndona Johnsona (1963–1969) i Richarda Nixona (1969–
1974) (Benken, 2016, s. 11, 16, 18; Mattei, 2012). Za słuszne należy również 
uznać zaprezentowanie przez autora w pierwszej części monografii schył-
kowego okresu amerykańskiej obecności w Wietnamie w okresie tak zwa-
nego procesu wietnamizacji, który wiązał się z upadkiem morale wśród 
amerykańskich żołnierzy (Benken, 2016, s. 16–17).

Za wysokim poziomem naukowym pracy przemawia kilka przesłanek. 
Przemysław Benken poddał analizie amerykańskie dokumenty wojskowe, 
takie jak na przykład regulamin polowy, regulamin walki w dżungli (Ben-
ken, 2016, s. 38). Ponadto w sposób szczegółowy zbadał przebieg amery-
kańskich działań oczyszczających w Dolinie A Shau (w ramach operacji 
Apache Snow), podczas których doszło do bitwy o Hamburger Hill. Wspo-
mniana bitwa o Wzgórze 937 została dokładnie omówiona przez P. Benke-
na z wyróżnieniem poszczególnych dni i godzin (Benken, 2016, s. 75– 87; 
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88–129). Opisy te podsumowuje absorbująca analiza autora dotycząca 
przebiegu działań zbrojnych podczas zdobywania Dong Ap Bia, w której 
zwrócił uwagę na błędy popełnione przez amerykańskie siły zbrojne i ory-
ginalną postawę dowódcy ppłk. Weldona Honeycutta. We wspomnianym 
fragmencie monografii znajdują się opracowania własne autora w posta-
ci tabel, które prezentują ogólne straty w amerykańskich batalionach spa-
dochronowych, szczegółowe straty w batalionach spadochronowych w po-
szczególnych dniach bitwy, liczbę ciał żołnierzy 29. pułku Wietnamskiej 
Armii Ludowej zabezpieczonych przez siły amerykańskie i południowo-
wietnamskie, zaangażowanie artylerii oraz udział lotnictwa taktycznego 
w walki o Dong Ap Bia (Benken, 2016, s. 129–140). Treść książki wzbo-
gacają również cytaty z rozmów pomiędzy amerykańskimi żołnierza-
mi w trakcie działań – w pewnym stopniu pozwalają one zrozumieć re-
alia i atmosferę panującą podczas walki o Hamburger Hill (Benken, 2016, 
s. 113, 119, 127).

O rzetelności naukowej autora świadczy poruszenie kwestii działań do-
wództwa amerykańskich wojsk w Wietnamie, które w ostatniej fazie sztur-
mu na Dong Ap Bia wycofało z walki południowowietnamski batalion, tak 
aby amerykańscy żołnierze mogli zająć jako pierwsi Wzgórze 937. Osta-
tecznie jednak pierwsi na szczycie pojawili się żołnierze Armii Republiki 
Wietnamu, czemu od lat przeczy amerykański dowódca W. Honeycutt – 
P. Benken powołał się przy tym na dokumenty, do których dotarł amery-
kański historyk A. Wiest. Autor książki zwracał również uwagę, iż przez 
lata S. Zaffiri (w książce pod tytułem Hamburger Hill. The Brutal Battle for 
Dong Ap Bia, May 11–20, 1969, New York 2000) powielał błędną wersję, 
iż jako pierwsi zdobyli Hamburger Hill amerykańscy żołnierze (Benken, 
2016, s. 126–128).

Na końcu książki znajdują się załączniki, które obejmują cztery doku-
menty: raport bojowy 2. batalionu 501. pułku spadochronowego; komen-
tarz potępiający amerykański atak na Hamburger Hill (wydany przez stro-
nę komunistyczną); 101. DPD – podsumowanie działań i rezultaty; agencja 
AP – opis bitwy o wzgórze 937 (Benken, 2016, s. 148–161). Stanowią one 
wartościowe uzupełnienie monografii.

Niewątpliwie wiele fotografii i map umieszczonych w książce wzbogaca 
jej wartość merytoryczną. Pomimo takiej oceny, mapy mogłyby być bar-
dziej czytelne w zakresie wyraźniejszego oznaczenia pozycji wojsk amery-
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kańskich, południowowietnamskich i sił komunistycznych. Ponadto należy 
zwrócić uwagę na pojawiające się błędy literowe będące wynikiem niedo-
statecznej korekty wydawniczej, na przykład: na stronie 20 jest „język”, 
a powinno być „języku”; na stronie 32 jest „wstrzeliwanie”, a powinno być 
„wystrzeliwanie”; na stronie 36 jest „fotel” zamiast „fortel”; na stronie 41 
jest „stację”, powinno być „sytuację”; na stronie 88 jest „bonią”, a powinno 
być „bronią” (Benken, 2016, s. 20, 32, 36, 41, 88). Ponadto na stronie 29 au-
tor błędnie napisał, iż nabój granatnika M79 kaliber 40 mm ważył 2,93 kg 
– wspomniana wielkość wagowa dotyczy raczej ciężaru całego granatnika. 
Również na stronie 51 P. Benken stwierdził, iż Oriana Fallaci w 1969 r. prze-
prowadziła wywiad z gen. Vo Nguyenem Giapem kilka miesięcy po Ofen-
sywie Tet (1968 r.) – rozmowa z komunistycznym generałem odbyła się jed-
nak kilkanaście miesięcy po Ofensywie Tet (Benken, 2016, s. 29, 51).

Ostatnią z pomyłek zauważonych w trakcie lektury monografii było 
błędne podanie roku w tytule monografii S. Zaffiriego umieszczonej w bi-
bliografii: zamiast roku 1969 podano 1968 (Benken, 2016, s. 164).

Podsumowując, należy stwierdzić, iż autor monografii pt. Hamburger 
Hill 1969, dołożył wszelkich starań do rzetelnego i naukowego zaprezen-
towania problemu badawczego, jakim jest bitwa o Wzgórze 937. Nieliczne 
błędy nie wpływają na wartość naukową publikacji, dlatego można ją pole-
cić politologom, historykom wojskowości i wszystkim tym, którzy intere-
sują się tematyką II wojny w Indochinach. Opracowanie P. Benkena wno-
si nowe treści do stanu badań nad zaangażowaniem militarnym USA we 
wspomnianym regionie Azji.
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