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Wstęp

Legenda była tak przekonywająca, że w krótkim czasie przesłoniła 
prawdę, chociaż ta, może nie tak barwna i pociągająca, okazała się 
jeszcze piękniejsza.

Wódz Józef z ludu Nez Perce nie miał ambicji zostania bohaterem. 
Chciał żyć spokojnie, zgodnie z tradycją przodków wzbogaconą o cy-
wilizacyjne dobra białego człowieka. I tylko tyle. Ale ludzkie prag-
nienia i plany rzadko mogą ziścić się w pełni. Przeciwności losu wy-
stawiają człowieka na wielką próbę, na starcie z różnorodnym złem, 
a stawką tych zmagań zawsze jest godność i wartości, które stanowią 
o istocie człowieczeństwa. To prawda uniwersalna, odwieczna, czę-
sto jakże dramatyczna. Człowiek pełen wiary w dobro wobec fatum.

Wódz Józef z północnoamerykańskiego Płaskowyżu stał się po-
wszechnie znany jako wybitny strateg, sprawnie prowadzący swój 
lud do wolności zagrożonej przez potężną Armię Stanów Zjednoczo-
nych. Nieliczne biografi e Józefa oraz dość bogata literatura przed-
miotu dotycząca historii Nez Perce ukazują tego szlachetnego czło-
wieka wyłącznie na tle wojny 1877 roku. Wbrew sobie Józef stał się 
legendarnym bohaterem. Wystarczyło, że wcześniej dał się poznać 
jako świetny mówca i dyplomata. Nazwano go „czerwonoskórym 
Napoleonem” oraz „indiańskim Ksenofontem”, chociaż ten skromny 
Nez Perce w niczym nie przypominał cesarza Francuzów, ani tym 
bardziej antycznego Ateńczyka. Legenda łatwiej może zmieniać 
punkt widzenia, może usprawiedliwiać i tuszować niewygodne fak-
ty, a wreszcie ma większą wartość komercyjną niż szara, bezbarwna 
prawda.



Przesłaniem tej książki jest rzetelne ukazanie dziejów Wodza Józe-
fa, opisanych jako komplementarna część historii Nez Perce, poczy-
nając od lat poprzedzających narodziny Józefa, poprzez kolejne eta-
py jego życia, aż do śmierci z dala od rodzinnego domu. Wojna 1877 
roku w tej książce nie stanowi najważniejszego wydarzenia, a Wodza 
Józefa potraktowano jako drugoplanową postać na tle tamtej trage-
dii. Oczywiście fakty historyczne (często różniące się w zależności od 
opisującego je autora) są istotne w tym przekazie, jednak z założenia 
równie ważna jest cała sfera uczuć i myśl przewodnia tego człowieka. 
Szczególnej wagi nabiera to wszystko, co nawet nie znalazło się na 
marginesach ofi cjalnych dokumentów, a miało znaczący wpływ na 
dążenia Wodza Józefa, dla którego poprawa losu jego ludu i powrót 
do ojczyzny stały się nadrzędnym celem życia. 

Tułacza droga do domu nie była jedynym dramatem wodza Nez 
Perce. Równie zawiła, ale jakże ważna była jego droga do pojedna-
nia. Do pojednania wewnątrz własnego ludu, jak i do nawiązania 
przyjaznych relacji z białymi Amerykanami. Droga do bycia razem 
pomimo różnic w wyglądzie, wyznawanej religii, wrogiej przeszłości 
i odmiennej wizji przyszłości. Droga do bycia razem pomimo pełnej 
świadomości, że nie będzie to idealna koegzystencja, gdyż taka nie 
istnieje.

Droga, nawet ta najbardziej wyboista, której przyświeca jasny cel, 
jest piękna.
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