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 «…звикли підкорятися. А це 

найстрашніша, найзгубніша звичка. Вона 

позбавляє ініціативи, позбавляє людину 

свого обличчя». 

Цитати 

 «Справжня відвага полягає в тому, 
щоби холоднокровно оцінити небезпеку і 
знайти необхідні засоби, щоби запобігти їй». 
 

                                                    Луї. Буссенар  
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У 1870–1880 роках Буссенар здійснив 
подорожі до Австралії, Індонезії, 
Французької Гвіани, Мароко, Сьєрра-Леоне, 
Флориди, де почерпнув місцевий колорит і 
знайшов нові ідеї для творчості. 

З 1880-х років Буссенар залишає 
Париж і поселяється в провінції, у рідному 
департаменті Луарі, присвячуючи вільний 
від літературної праці час полюванню, 
риболовлі, спортивному веслуванню і 
велосипедним прогулянкам. 

У 1902 році Буссенар повертається до 
журналістської діяльності та впродовж 
восьми років під псевдонімом Франсуа Девін 
публікує на сторінках регіонального 
тижневика Le Gаtinais «Листи 
селянина» (Lettres d’un paysan), написані на 
босеронському діалекті, у яких висловлює 
свої погляди на політику, релігію й 
суспільство. 

Останній рік життя Буссенара 
пройшов в Орлеані. У червні 1910 року 
раптово помирає кохана дружина 
письменника Альбертіна Делафуа (1863–
1910), з якою він прожив 27 років. Луї 
Буссенар пережив її менш ніж на три місяці 
й помер у вересні 1910 року в одній з 
орлеанських клінік унаслідок тривалої 
хвороби. Похований у рідному селі Ескренн. 

Луї Анрі Буссенар (4 жовтня 1847 – 
11 вересня 1910) – французький письменник, 
автор пригодницької літератури, 
мандрівник. 

Луї Буссенар народився в селі 
Ескренн у 1847 році. Його батьки – Луї-
Антуан Буссенар, управитель ескреннського 
замку, складальник комунальних податків, і 
Елоїза Ланс – кастелянша й покоївка замку, 
дочка ткача-ремісника. 

У 1860–1867 роках Луї Буссенар 
здобував гуманітарну освіту в місті Пітів’є, 
після чого вступив на медичний факультет 
Паризького університету. Під час франко-
пруської війни 1870–1871 років Буссенар 
служив полковим лікарем. Був поранений 
під Шампіньї. 

Після війни Буссенар деякий час 
продовжував свою медичну освіту, але 
незабаром остаточно покинув професію й 
зайнявся літературою. Найбільш ранні з 
виявлених газетних публікацій Буссенара 
датуються травнем - червнем 1876 року. В 
наступні роки він працює репортером і 
хронікером у різних паризьких газетах. 

1878 року Буссенар почав 
співпрацювати з тижневиком Journal des 
voyages et des aventures sur terre et sur mer 
(«Журнал подорожей і пригод на суші й на 
морі»), провідним автором якого він 
залишиться до кінця свого життя. На 
сторінках цього видання один за одним 
виходять  гостросюжетні пригодницькі 
романи, насичені науково-популярними 
відомостями про флору, фауну і звичаї 
екзотичних країн. 

Найбільший успіх приносить 
письменнику його другий роман – 
«Навколосвітня подорож юного 
парижанина» (1880). Згодом більшість 
романів Буссенара видаються окремими 
книжками. 
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