
 

 

Оноре де Балзак „Чича Горио“ 
Шта смо научили до сада: 

 упознали смо се са Предговором Људској комедији и научили поетске ставове изнете у овом 
тексту; 

 повезали смо ставове изнете у Балзаковом Предговору Људској комедији са основним 
карактеристикама епохе реализма; 

 уочили смо специфичности манифеста као књижевне врсте. 
 

Циљеви : 

 упознавање живота и дела Онора де Балзака; 

 анализа романа „Чича Горио“ Онора де Балзака; 

 анализа најважнијих ликова у роману „Чича Горио“ Онора де Балзака; 

 стицање знања о стилским поступцима у реалистичком роману; 

 стицање знања о француском друштву 19. века. 

Исходи: 
Ученик ће:  

 упознати живот великог француског романсијера Онора де Балзака; 

 објасниће појам друштвеног романа и његовог значаја за епоху реализма; 

 бити у стању да самостално анализира лик Чича Гориа, Ежена де Растињака, Вотрена, али и 
осталих ликова који се помињу у роману. 

Реална животна ситуација: 
 
Може ли се потпуно реално приказати свет помоћу књижевног језика? Колико би нам требало реченица 
да бисмо сасвим реално, објективно и недвосмислено приказали слојеве данашњег друштва у Србији? 
Да ли је могуће стварати по начелима и принципима објективности? Колико смо у стању приказати и 
испричати истину свога времена? И да ли је истина, на крају, само једна? 
 

Садржај: 

О Балзаку: 
Балзакова биографија 
Балзакови биографи сведоче о Балзаку као о човеку од акције, изразито покретног духа, који није, попут 
неких писаца, осећао одвратност према «спољашњем» свету, тј. животу. Балзак је желео да живи 
пулсом свога времена, био је пун жеље за животом. 
 Упркос томе, Балзак је водио „аскетски живот“ који је претпостављао потпуну преданост књижевном 
стваралаштву. Проводио је по петнаест и више часова дневно у замраченој соби, осветљеној само 
светлошћу свећа, посвећен рукописима, радећи истовремено на више романа.Оваква врста контрастног 
понашања се може објаснити Балзаковом жељом да се докаже у својој средини, као и његовим сновима 
о богатству и слави. Балзак је волео раскош, жудео је за лепим женама, особито ако су то грофице или 
маркизе, за лепим предметима, сјајном одећом. Његова аристократска хтења су изражена и у партикули 
де, коју је ставио испред свог презимена, иако је био грађанског порекла. Он је био убеђен да од 
живота треба уграбити све што је он у стању да пружи. 
Уколико вас ове реченице воде ка идеји да је Балзак своју жељу за напредовањем у друштву осликао 
кроз портрет Ежена де Растињака, нећете се много преварити. Ипак, водите рачуна да се не може 
поистоветити писац са књижевним ликом, али ова паралела коју смо подвукли доказује чињеницу да је 
Балзак сликао свет свога времена, са тенденцијом да напише историју савремене нарави.  На крају, 
Ежен је племићког порекла, а Балзак грађанског. Они су принуђени  да се боре за свој живот и место у 
друштву, жудња за славом и успехом је њихов  главни покретач. 

Локализација романа у Балзаковом опусу: 
Људска комедија броји око деведесет ( 90) довршених романа и приповедака, док их je знатан број 
остао недовршен или у нацрту. Аутор je поделио свој опус на Студије друштвеног живота, Филозофске 
студије и Аналитичке студије. Ове последње обухватају само Физиологију брака (1829). У Филозофским 
студијама изложена су начела Балзакове метафизике обојена романтичарским католичким 



 

 

мистицизмом и идејама просветитељства. 
 
Студије друштвеног живота писац дели на:  
1) Призоре из приватног живота; 
 2) Призоре из малограђанског живота; 
 3) Призоре из париског живота; 
 4) Призоре из политичког живота; 
 5) Призоре из војничког живота и  
6) Призоре из сеоског живота. 
 
Најстарији део Људске комедије су Призори из приватног живота. Сликање савремене  и непосредне 
друштвене стварности постаје Балзакова преокупација. 
У раздобљу од 1840. до 1842. писац долази на помисао да целину групише под заједничким насловом 
Људска комедија, за коју пише предговор о којем смо већ говорили који постаје својеврстан манифест 
реализма. По угледу на Бифонову
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 Зоологију, он ће покушати да направи "потпуну антропологију" 

Свестан да ће оно због своје опсежности остати недовршено, од 1845. године саставља каталог свега 
што би једнога дана требало сачињавати Људску комедију у својој потпуности од 26 свезака и преко 
стотињак наслова.  

Време и место романа - слика Париза са краја 19.века 
 
Радња романа је временски тачно одређена: крај 1819. и почетак 1820. године. Период између 1814. и 
1830. је доба Бурбонске рестаурације, период обнове монархије после Наполеоновог пораза. Тада се на 
власт вратила бурбонска краљевска династија свргнута 1792, за време Велике француске револуције 
(1789–1799). Племство је сувише ослабљено, али је племићка титула и даље на цени. Буржоазија је 
снажнија од племства зато што је богатија. Највећи део становништва живи у беди и сиромаштву, 
оптерећен порезима. Односе међу људима одређује новац, свуда је присутна криза морала, 
корумпирана је и Црква, владају нечовечност, неправда и безакоње. 
Кроз причу о томе како је Чича Горио, некадашњи фабрикант резанаца, стекао своје богатство, на један 
исувише сумњив начин, можемо сазнати читаву историју успона француске буржоазије. Јасно се види да 
повратак Бурбона није значио и потпуно успостављање режима који је био на власти пре револуције- 
племство је исyвише ослабљено да би представљало водећу друштвену снагу. Међутим, племићка 
титула и даље је на цени; места у високој друштвеној администрацији, по правилу, додељују се  
припадницима племства, иако је буржоазија снажнија од племства зато што је богатија. 
 
„Чича Горио“ је према теми и форми друштвени роман лика, да представља љубав оца Гориа према 
кћерима, његово пропадање и крај, као и успон сиромашног провинцијалског студента Ежена де 
Растињака у Паризу. Оба лика имају функцију главног лика у роману, али је писац дао име по оном који 
завршава у делу свој живот. Композиција обухвата два основна тока радње и две главне приче – 
Гориову и Еженову, које се међусобно преплићу. 

Тема и структура романа 
Друштвени успех и успон у градској средини и болесна очинска љубав која доводи до личног и 
друштвеног слома.Роман се састоји од неколико паралелних и у суштини самосталних прича, од којих 
свака има у основи једну људску судбину. Раслојавање радње не доводи до разбијања јединства 
романа, већ се све те приче о станарима пансиона међусобно преплићу и осветљавају. 

Анализа ликова у роману 

 
Ако описјуемо једног човека да ли је важнији његов спољашњи изглед или унутрашње особине? 
Посматрај како Балзак вешто управља дескрипцијом као стилским поступком у сликању својих јунака. 
Колико их објективно „црта“? Да ли спољашњост једне особе заиста говори о њеној личности? 
Балзаково умеће огледа се у сликању пансиона госпође Вокер у који смешта своје јунаке, представнике 
различитих друштвених слојева Париза свог времена. Како су они распоређени по спратовима пансиона, 
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тако је и париско друштво распоређено по слојевима. „Проходност“ између слојева произилази из само 
једног принципа: количине новца који човек има у џепу. Суморни и прљави пансион госпође Вокер је 
микрокосмос Париза, а Париз Балзак доживљава као огромну каљугу.
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Чича Горио и његове ћерке 
Горио је некадашњи фабрикант који је производио резанце и стекао богатство за време Револуције 
продајући брашно десет пута скупље него што га је куповао. Рано је изгубио жену и током читавог 
живота кћерима је пружао све што би пожелеле.  
Горио спада у велике Балзакове мономане, људе обузете једном једином страшћу. Он је „вечити отац“, 
„Христос очинства“, који у свом животу не зна ни за шта друго него за своје две кћери, које, пошто су се 
очевим новцем пробиле у друштво, одбацују оца стидећи га се, а сете га се поново само када западну у 
дугове.  
Основну идеју дела изговара Горио, који се мири са општом друштвеном ситуацијом и закључује: Новац 
је живот! Новац је све!, што је Балзакова оштра критика уперена ка француском друштву. „Продао бих 
Оца, Сина и Светога Духа да својим ћеркама уштедим једну сузу”, каже Горио, али колико кошта једна 
суза? Да ли су осећања његових ћерки, грофице Анастазије де Ресто и Делфине де Нисенжан, искрена и 
на прави начин дефинишу однос родитеља и деце? У таквом друштву чак и љубав ћерки према оцу 
поприма патолошку конотацију, и у сенци те врсте љубави је интерес. До те мере је новац у првом плану 
да су ћерке приморале оца да изгуби осећање људског достојанства. Оне показују нежност према оцу 
само у оној мери у којој имају користи од њега. 
 
Вотрен и Ежен 
Ежен де Растињак је један од ретких Балзакових ликова који ће остати неукаљан и неће ради новца 
продати душу. Приликом стварања лика Ежена де Растињака, Балзак користи начело типизације 
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градећи тип студента, то јест, младог интелектуалца који долази из провинције и жели да оствари 
друштвени успех. Он ће постати сведок последњих дана Чича Гориоа, и љубавник његове ћерке. 
Постепено се ослобађајући младићких, романтичарских илузија о Паризу, он започиње пут уз друштвену 
лествицу Париза, захваљујући пре свега родбинским везама са контесом де Босеан.  
 
Вотрен, бивши робијаш, разобличава Еженову представу о свету и руши његове илузије, помаже 
Растињаку да боље разуме свет високог друштва коме тежи. 
Он пред младим и још наивним Растињаком резимира суштину савременог друштва, даје му лекцију о 
животу у Паризу, чија је суштина у следећем: 
- да поштење не вреди ништа; 
- да поквареност влада, а да је таленат редак;  
- да је поквареност оружје осредњости; 
- предочава му да је човек човеку вук, и да путеви успеха не претпостављају посвећеност раду, 
већ су на другој страни (богато се оженити, или пак стећи љубав неке имућне и утицајне жене); 
- погазити сопствена морална начела; 
- лопови су они који украду какву ситницу, они су необична реткост, а они који украду милионе 
означени су као људи пуни врлине.    
 
Вотренова констатација: „Такав је живот. Није лепши од кухиње, смрди као и она, и ако човек жели да 
се лепо наждере мора да испрља руке; али треба затим да зна да их опере; у томе је цео морал нашег 
времена“ на најбољи начин сведочи о свету у којем нема морала, принципа, нити има ичег светог. О 
људима спремним да на ма које начине дођу до жељеног циља. О свету у коме опстају јачи, 
немилосрднији и безобзирнији, којима није битно како су успели, већ је најбитније да су успели. Вотрен 
покушава да наговори Ежена да погази све људско у себи, да освоји љубав Викторине Тајфер, која ће 
захваљујући злочиначком плану Вотрена постати једина наследница очевог богатства.  
Вотренов морал је, наравно, извитоперен, јер су за њега пљачка или убиство сасвим обичне ствари. 
Такав морал је типичан за „добре” разбојнике и гангстере. При томе, он дубоко верује у „мушко 
пријатељство“, зато ужива велико поверење својих другова робијаша, а и опрашта Растињаку 
непослушност, што иначе неком другом не би опростио. 
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Ежен, иако суочен са моралном дегенерацијом света у који, без обзира на све, жели да уђе, није изгубио 
у потпуности старе етичке норме које је понео из породице. Иако је принуђен да склопи извесну врсту 
компромиса са друштвом које га окружује, Ежен није спреман да у потпуности погази све људско у себи. 
Успех и долазак до новца који би подразумевао убиство је неприхватљив за Еженову савест. 
 
И поред дубоке класне подељености људи у француском друштву прве половине 19. века, оно што их 
обједињује јесте – НОВАЦ. Закључак је недвосмислен: у друштву у коме је новац врховна вредност, 
племенита осећања пропадају, а људи постају нечовечни и отуђени.  
Ежен се ипак окреће и одлази да се суочи и да постане део таквог једног света. Његова последња 
реченица је порука упућена Паризу: «А сад је на нас двоје ред!» 

Задатак: 
Чувени француски писац, Стендал, Балзаков савременик, одао је признање Балзаковом раду речима: 
„Исти дух траје само две стотине година; Волтер
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, али Чича Горио ће увек 

бити Чича Горио“. 
Покушај да објасниш овај Стендалов став. Како разумеш идеју да ће дело надживети писца? 
 

Тест за самопроверу знања: 

 
Повежи одговоре, један лик је вишак: 
Повежи Балзакове цитате са ликовима у делу 
Чича Горио : 

1. "Лопов почиње тиме што представља да 
лаж наличи на истину, а завршава тиме 
што истина наличи на лаж." 

2. "Љубавник  има све врлине и све мане 
које мужу недостају" 

3. "Старац је човек  који је завршио свој 
ручак и гледа друге како једу." 

4. "Жене су увек искрене чак и онда кад су 
лицемерне јер се поводе за неким 
природним осећајем." 

Вотрен 
Ежен де Растињак 
Делфина де Нисенжан 
Чича Горио 
Викторина Тајфер 

1. Вотрен 
2. Ежен де Растињак 

3. Чича Горио 
4. Делфина де Нисенжан 

Обележи тачан одговор: 
Балзаков роман „Чича Горио“ је по жанру: 

1. друштвени роман 
2. психолошки роман 
3. пикарски роман 

друштвени роман 
 

Позитиван женски лик у роману „Чича Горио“ је: 
1. млађа ћерка Чича Гориа 
2. дружбеница госпође Кутир 
3. власница пансиона Вокер 
4. госпођица Мишоно 

 

дружбеница госпође Кутир 
 

Обележи имена ћерки Чича Гориа: Грофица Анастасија де Ресто 

                                                           
4
 Чувени француски филозоф, књижевник и историчар из епохе просветитељства,, аутор дела „Кандид“ 

5
 Воатир је био француски песник, врло популаран у своје време, а данас потпуно заборављен. 



 

 

1. Грофица Анастасија де Ресто 
2. Виконтеса Босеан  
3. Делфина де Нисенжан 
4. Викторина Тајфер 

 

Делфина де Нисенжан 
 

Обележи тачну тврдњу: 
1. Време и место Балзаковог романа 

одређено је његовим поетским ставом и 
идејом да слика друштво. 

2. Балзак осуђује понашање својих јунака, 
судећи крајње субјективно о њиховим 
поступцима. 

3. Сви бракови који су описани у роману су 
склопљени из љубави и никако не 
подразумевају било какав интерес осим 
емоционалног. 

 

Време и место Балзаковог романа одређено је 
његовим поетским ставом и идејом да слика 

друштво 
 

 

Речник појмова: 
Начело типизације:  
Начело типизације у реалистичком роману 18. и 19. века није више последица идеализовања нити 
митологизирања људског друштва, она постаје израз тежње за психолошким и друштвеним 
уопштавањем унутар слике индивидуалне људске судбине; снажна психолошка, друштвена и језичка 
индивидуализација постаје начин на који се оно што је опште изражава у појединачном. 
Речник књижевних термина, Институт за књижевност и уметност у Београду, Романов, Бања Лука, друго 
издање, 1991. стр. 864. 

За оне који желе више прилог је студија Николе Ковача, Лице и наличје једне трагедије 

Извори и литература: 

 Оноре де Балзак „Чича Горио“, Рад, Београд, 1988. 

 Николић Љ., Милић Б. Читанка са књижевнотеоријским појмовима за II разред средње школе, 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2003. 

 Павловић, М. Читанка за II разред гимназије и средњих стручних школа. Клет. Београд, 2014. 

 Душан Милачић, Оноре де Балзак, предговор у Оноре де Балзак „Чича Горио“, Рад, Београд, 
1988. 

 Ингрид Шафранек, Повијест свјетске књижевности 3, Загреб, 1982, стр. 466-473. 

 Јован Деретић, Историја књижевности за други разред средње школе, Завод за уџбенике и 
наставна средства,  девето издање, 2006. страна 109-113.  

 Речник књижевних термина, Институт за књижевност и уметност у Београду, Романов, Бања 
Лука, друго издање, 1991. стр. 864. 

 Балзакова биографија 
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%91
%D0%B0%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BA 

 Цитати из Балзакових дела: https://sr.wikiquote.org/wiki/Onore_de_Balzak 
 Слике: 

 Прва страна http://balzac.pagesperso-orange.fr/photomanusg.htm 

 План Париза 
http://www.parisrevolutionnaire.com/IMG/jpg/Quartier_Ste_Genevieve_plan_de_la_Grive_01_mini.j
pg 

 Пансион Вокер http://www.corpusetampois.com/cle-19-balzac-sornas1945vauquer-2g.jpg 

 Мадам Вокер http://imageweb-cdn.magnoliasoft.net/bridgeman/supersize/xir239743.jpg 

 Чича Горио https://encrypted-
tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ40OyfzdQlS4RtHD4LKOBaO2wsIsCzYdPWjkeNM0GyeyqXLK
CHQg 

 

https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/sr/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://sr.wikiquote.org/wiki/Onore_de_Balzak
http://balzac.pagesperso-orange.fr/photomanusg.htm
http://www.parisrevolutionnaire.com/IMG/jpg/Quartier_Ste_Genevieve_plan_de_la_Grive_01_mini.jpg
http://www.parisrevolutionnaire.com/IMG/jpg/Quartier_Ste_Genevieve_plan_de_la_Grive_01_mini.jpg
http://www.corpusetampois.com/cle-19-balzac-sornas1945vauquer-2g.jpg
http://imageweb-cdn.magnoliasoft.net/bridgeman/supersize/xir239743.jpg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ40OyfzdQlS4RtHD4LKOBaO2wsIsCzYdPWjkeNM0GyeyqXLKCHQg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ40OyfzdQlS4RtHD4LKOBaO2wsIsCzYdPWjkeNM0GyeyqXLKCHQg
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ40OyfzdQlS4RtHD4LKOBaO2wsIsCzYdPWjkeNM0GyeyqXLKCHQg

