Rene Goscinny – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
Rene Goscinny – francuski pisarz i autor scenariuszy komiksowych. Twórca m. in. znanych serii
o Lucky Luke’ u i Asteriksie. W Polsce zasłynął przede wszystkim jako autor popularnej serii
powieści o Mikołajku.
Pisarz urodził się 14 sierpnia 1926 r. w Paryżu jako syn polskiego emigranta Stanisława
Gościnnego – inżyniera chemika z Warszawy i Anny Bereśniak – Gościnnej z Chodorkowa
(obecnie na Ukrainie). W 1928 r. gdy Rene miał dwa lata, rodzina przeniosła się do Buenos
Aires, gdzie młody Rene pobierał naukę rysunku we francuskich szkołach.
W 1943 r. umiera ojciec, więc odpowiedzialność za utrzymanie rodziny spada na barki Renego
(ma wtedy 17 lat). Przez pewien czas Rene pracuje jako rysownik choć nie udało mu się zdobyć
pracy w studiu Walta Disneya. W 1944 r. zdobył natomiast posadę ilustratora w agencji
reklamowej, a dwa lata później zgłosił się do francuskiej armii, gdzie na zlecenie wykonywał
propagandowe rysunki i plakaty.
Po powrocie do Nowego Yorku (1948 r.) nawiązuje znajomość m. in. z Jackiem Davisem,
Harveyem Kurtzmanem, Morrisem (współtworzył z nim serię komiksów o Luckym Luke’ u) oraz
Georgesem Troisfontainesem, który zaproponował mu wyjazd do Francji i pracę w biurze
agencji World Press. To właśnie tam Rene poznaje swojego przyszłego współpracownika –
rysownika Alberta Uderzo (współpracował z nim nad serią o Asteriksie). Dopiero od tego
momentu rozpoczyna się prawdziwa kariera Goscinnego jako autora znakomitych scenariuszy
komiksowych. Współpraca z Uderzo zaowocowała serią opowieści o Indianie Umpepie.
W 1956 r. Rene rozpoczął współpracę z magazynem „Tintin”. Cztery lata później wspólnie z
Albertem Uderzo i Jeanem – Michaelem Charlierem zakłada magazyn „Pilote”, na łamach
którego ukazały się jego sztandarowe utwory: „Asterix”, „Le Petit Nicolas” oraz „Iznogud”.
„Przygody Galla Asteriksa” stanowiły serię, która kontynuowana była przez całe lata 60 – te i 70
– te. Na jej podstawie powstały filmy fabularne („Asteriks i Kleopatra”, 1968 r.; „Dwanaście prac
Asteriksa”, 1976 r.).
Rene Goscinny jest także autorem cyklu humorystycznych książek o Mikołajku, które ilustrował
Jean-Jacques Sempé. Książki te ukazywały się we Francji w latach 1856 – 1964. W wersji
książkowej „Mikołajek” pojawił się w Polsce w 1964 r. Seria ta w humorystyczny sposób
przedstawia wydarzenia z życia codziennego tytułowego Mikołajka – małego chłopca
mieszkającego we Francji na przełomie lat 50. i 60. XX w.
Goscinny w swym dorobku ma też kilka filmów fabularnych (m. in. „Szczury Paryża” i
„Dożywocie”). Za całokształt twórczości filmowej uhonorowano go pośmiertnie Césarem.
Rene Goscinny zmarł w Paryżu 5 listopada 1977 r. w wieku 51 lat. Przyczyną śmierci była
niewydolność serca. Pochowano go na Cmentarzu Żydowskim w Nicei.
Najważniejsze dzieła:
1955-77 – cykl komiksów „Lucky Luke”
1958-62 – cykl komiksów „Umpa-pa Czerwonoskóry”
1960 – „Le Petit Nicolas” (wydanie polskie – „Mikołajek”, 1964 rok)

1961-79 – cykl komiksów o Asteriksie (najważniejsze tytuły: „Przygody Galla Asteriksa”, „Asterix
gladiator”, „Asterix i Kleopatra”, „Asterix na igrzyskach olimpijskich”, „Asterix u Helwetów”,
„Obelix i spółka”)
1962-77 – cykl komiksów „Iznogud”
1964 – „Rekreacje Mikołajka” (wyd. pol.)
1979 – „Mikołajek i inne chłopaki” (wyd. pol)
1980 – „Wakacje Mikołajka” (wyd. pol.)
1982 – „Mikołajek ma kłopoty” (wyd. pol.)
2005 – „Nowe przygody Mikołajka” (wyd. pol.)
2007 – „Nowe przygody Mikołajka. Tom 2” (wyd. pol.)
2009 – „Nieznane przygody Mikołajka”.

