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Krótka notatka o JOSEPHIE CONRADZIE 

Joseph Conrad (Józef Teodor Konrad Korzeniowski) urodził się w 1857 roku w Berdyczowie, 

na terenie dzisiejszej Ukrainy. Był synem pisarza Apollona Korzeniowskiego i Ewy z 

Bobrowskich. W 1861 roku rodzice Conrada znaleźli się na zesłaniu w Wołogdzie za 

działalność niepodległościową. Po śmierci matki przyszłym pisarzem zajął się brat matki, 

Tadeusz Bobrowski. Kiedy rodzina wróciła do Polski, zamieszkała w Krakowie, a Conrad 

zaczął naukę w Gimnazjum świętej Anny. Nie ukończył jednak szkoły, ale wyjechał do Francji, 

gdzie zaciągnął się jako marynarz do pracy na statku. 

Dzięki żegludze Conrad zwiedził Karaiby i Amerykę Południową. Przez wiele lat nie 

utrzymywał się jednak samodzielnie, ale otrzymywał pensję od wuja. W 1878 roku Conrad 

wyjechał do Anglii i podjął służbę w brytyjskiej marynarce handlowej. Co ciekawe, to dopiero 

wówczas Korzeniowski zaczął uczyć się języka angielskiego, w którym potem pisał. Podczas 

morskich rejsów spotkało go wiele niejednokrotnie niebezpiecznych przygód. W 1886 roku 

Conrad uzyskał stopień kapitana i obywatelstwo brytyjskie. Został również kapitanem statku 

„Otago” pływającego między Australią i Azją. 

Jako pisarz Conrad debiutował w 1895 roku powieścią „Szaleństwo Almayera”. W 1890 roku 

zatrudnił się jako kapitan w Belgijskiej Spółce Akcyjnej do Handlu z Górnym Kongiem i odbył 

rejs do Afryki. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem, Korzeniowski nabawił się 

kilkakrotnie malarii, stracił kilku towarzyszy podróży i niemal cudem dotarł z powrotem do 

Europy. W latach 90. XIX wieku pływał jeszcze na kilku okrętach. 

W 1894 roku Conrad pisarstwo stało się głównym źródłem jego dochodu. W 1896 roku ożenił 

się z Jessie George, z którą miał dwóch synów. Zmarł w Oswalds, pod Canterbury w 1924 roku. 

Charakterystyka twórczości 

Joseph Conrad jest zaliczany do grona najwybitniejszych powieściopisarzy XX wieku. Tworzył 

w języku angielskim, pozostawił po sobie kilkanaście powieści i osiem tomów opowiadań. 

Scenerią jego dzieł są najczęściej egzotyczne kraje oglądane z perspektywy żeglujących 

marynarzy. Conrad w swojej twórczości wykorzystywał własne doświadczenie na morzu. 

Powieściami typowo marynistycznymi są „Murzyn z załogi „Narcyza” oraz „Tajfun”. 



Conrad pisywał jednak również powieści polityczne, jak bardzo ceniona „Nostromo”, „Tajny 

agent” czy „W oczach Zachodu”. Bardzo interesującym dziełem, zwłaszcza w kontekście 

najnowszych badań literaturoznawczych, jest „Jądro ciemności”, czyli powieść obnażająca 

wady kolonialnego świata Zachodu narzucającego czarnemu lądowi swoją hegemonię. 

Centralnym motywem twórczości Conrada jest problem moralnej odpowiedzialności i 

wierności samemu sobie. Pisarz poddaje intelektualnym rozważaniom zdradę, honor czy 

obowiązek. 

Źródło: https://wypracowania.pl/biografie/joseph-conrad-biografia-i-charakterystyka-

tworczosci 
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