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Радња романа је временски тачно одређена: крај 1819. и 

почетак 1820.године, дакле доба рестаурације(обнова 

монархије, 1814-1830.), када се, после Наполеоновог пораза, 

вратила на власт бурбанска краљевска династија.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Један од владара бурбонске 

краљевске династије 
 

 

 



У роману се јасно види да повратак Бурбона није значио и 

потпуно успостављање старог режима од пре револуције.  

Племство је сувише ослабљено да би представљало водећу 

друштвену снагу. 

 

 

Један од становника пансиона, Вотрен, нам указује на неморалну 

природу људи из тога света, на њихову спремност да учине било 

шта само да се докопају новца, да би дошли до успеха. Указује 

нам и на то, да се иза многих озбиљности, господства и сјаја 

крију подвале, крађе и злочини.  

 
 

 



„Па то значи да је ваш Париз права каљуга“, рече Ежен де Растињак.  

„И то каква каљуга“, настави Вотрен.  

„Они који се у њој укаљају возећи се колима, то су поштени људи, а они 
људи који се укаљаљу идући пешице, то су лопови. Ако вам се деси 

несрећа да украдете неку ситницу, показују вас на тргу пред Палатом 
правосуђа као какво чудовиште, али ако украдете милион, онда ће вас у 

салонима сматрати за поштеног човека“.  
 
 

На основу овог диалога сазнајемо да је закон, и тада, био на страни богатих и 

имућних.  
 
 



 

 

Смисао дијалога између Вотрена, робијаша и 

Растињака, студента, био је да се на самом почетку 

разбије свака илузија о доброти, племенитости и 

човекољубљу у том свету. Хтео је једноставно да му 

каже да тога тамо нема ни у најмањој мери. У том, 

наизглед, богатом свету наићи ће на сујете, завист и 

преваре.  



Богате и имућне људе, тог времена у Француској, карактерисале су сујете, зависти, преваре, 

лицемерје, лаж, одсуство искрених осећања и племенитих намера и безосећајност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А као примере људске себичности, безосећајности и грубости наводимо, 

управо, однос грофице де Ресто и баронице де Нисенжан према оцу 

Горију, којег се стиде и чију смрт прижељкују, али и односе међу њима, 

сестрама, обележене супарништвом, завишћу, узајамним непризнавањем и 

то све звог престижа једне од њих.  



И сам Ежен схвата какво је француско друштво: „Треба, дакле, имати 
бесне коње, слуге у ливрејама и море злата, да би се задобио поглед 

једне Парижанке. Демон раскоши уједе га за срце, обузе га 
грозница добити, а жеља за златом осуши му грло“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Постоји још једна велика истина којом су се Французи 

водили.  

 

Уколико хладније будете рачунали, утолико ћете 
боље успети. Ако хећете да вас се свет боји, удрите 

без милости. И људе и жене сматрајте за поштанске 
коње, које ћете на свакој станици остављати да 

цркну, па ћете остварити све своје жеље.  
 
 



Захваљујући пансиону као средишњој тачки, обухваћени су сви 

слојеви друштва, од оних који су на дну до оних који су на самом 

врху друштвеног живота Француске: 

 

 

-слуге и слушкиње, кочијаши, улични трговци, пензионери, 

студенти, пропали индустријалци... 

 

-грофови, банкари и каријеристи 

 

-робијаши  
 

 



Оваква социјална структура Балзакових јунака јасно показује 

савременом читаоцу да је француско друштво тога времена, 

било издељено: 

 

-племство које пропада 

 

-буржоаски свет који не бирајући средства, увелико влада 

 

-сиротиња која нема ништа 



Сам робијаш Вотрен, француско друштво је видео као велики скуп варалица и преварених. 

 

 

 

 

Закон је увек на страни оних који су га и донели, без обзира на 
тежину њихове кривице.   

 



  

                                                            Насловна страна из 

                                                      1834. године  



Шта је узрок таквом понашању које 
поништава морал и сваки етички принцип? 

Балзак га је видео у човековој грамзивости и 

себичности, у робовању демону који се зове НОВАЦ. 
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