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1. УВОД 
 
 

Франсоа-Огист-Рене Роден (12.11.1840 – 17.11.1917.), познат као Огист 
Роден, био је француски вајар. Иако се за Родена генерално сматра да је био 
зачетник модерног вајарства, он није почео као побуњеник против прошлости. 
Школовао се традиционално, преузео је занатлијски приступ свом послу, и 
прижељкивао је академско признање, иако никада није био примљен у најбољу 
париску школу уметности.  
 Вајарски, Роден је поседовао јединствену способност да моделира 
комплексне, турбулентне, дубоко избраздане површине у глини. Многе од његових 
најпознатијих скулптура су биле отворено критиковане током његовог живота. 
Сукобљавале су се са предоминантном традицијом скулптуре фигура, у којој су 
радови били декоративни, клишејни или крајње тематски. Роденово 
најоригиналније дело се одвојило од традиционалних тема митологије и алегорије, 
приказивало је људско тело реално, и славило је индивидуални карактер и 
физикалност. Роден је био осетљив на контроверзе које су пратиле његов рад, али 
је одбијао да промени стил. Узастопна дела су донела и све већу пажњу владе и 
уметничке заједнице.  
 Од неочекиваног реализма његове прве веће фигуре – која је инспирисана 
путовањем у Италију 1875. – па до неконвенционалних меморијала, Роденова 
репутација је расла, толико да је постао истакнути вајар свог доба. До 1900. био је 
светски познат уметник. Богати приватни клијенти су тражили Роденов рад након 
Светске Изложбе, и био је у друштву интелектуалаца и уметника високог профила. 
Оженио се својом животном сапутницом, Розом Буре, у задњој години њихових 
живота. Његова скулптура је претрпела пад популарности након његове смрти 
1917, али се након неколико деценија његова заоставштина учврстила. Роден остаје 
један од ретких вајара који су широко познати изван заједнице визуелних 
уметности.  
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2. БИОГРАФИЈА 

 

2.1. Године формирања 
 

Огист Роден је рођен 1840. године у радничкој породици у Паризу, као 
други син Марије Шефер и Жан-Батиста Родена, који је био службеник у полицији. 
У највећој мери је био самоук, и почео је да црта са 10 година. Између четрнаесте и 
седамнаесте године, Роден је похађао Le Petite Ecole (Малу школу), школу која се 
специјализовала у области уметности и математике, где је изучавао цртање и 
сликање. Његов учитељ цртања, Хорас Лесок де Боабодрен, веровао је да је прво 
битно развити личност својих студената, да би они посматрали својим очима и 
цртали из својих сећања. Роден је и даље показивао наклоност ка свом учитељу 
много касније током свог живота. Ту је упознао Жула Далуа и Алфонса Легроа.  

Роден је предао Великој Школи (Le Grand Ecole) глинени модел свог 
пријатеља 1857. у покушају да избори пријем; није успео, и следећа два покушаја 
су такође одбијена. Ако се узме да услови за пријем у Велику Школу нису били 
нарочито високи, одбијања су била поприлични неуспеси. Роденова неспособност 
да буде примљен је можда условљена Неокласичним укусима оцењивача, док је 
Роден био школован у лаком вајарству 18. века. Напуштајући Малу Школу 1857. 
Роден је зарађивао за живот као занатлија и орнаментер наредне две деценије, 
производећи декоративне објекте и архитектонска улепшавања.  

Сестра Огиста Родена, Марија, која је две године била старија од њега, 
умрла је 1862. године од упале трбушне марамице (перитонитис) у манастиру. 
Њен брат је био препун бола, и осећао се кривим зато што је упознао Марију са 
неверним просцем. Окрећући се од уметности, Роден се на кратко прикључио 
Католичком Реду. Отац Петер Џулијан Ејмар је препознао Роденов таленат, и, 
осећајући мањак подобности за Ред, подржавао је Родена да настави са својим 
вајарством. Он се вратио послу декоратера, док је узимао часове од вајара 
животиња Антоан-Луј Баријеа. Учитељева пажња за детаље – његове фино 
изражене мускулатуре животиња у покрету – битно је утицала на Родена.  

Године 1964. Роден је почео да живи са младом кројачицом по имену Роз 
Буре, са којом ће остати – са различитом дозом привржености – до краја свог 
живота. Пар је добио сина, Огист-Јужен Буреа (1866-1934). Те године, Роден је 
понудио своју прву скулптуру за изложбу, и ушао је у студио Албер-Ернест 
Карије-Белеза, успешног масовног произвођача уметничких дела. Роден је радио 
као Карије-Белезов главни асистент до 1870, дизајнирајући кровне декорације и 
улепшавања за степеништа и улазе. Са почетком Француско-Пруског рата, Роден је 
био позван да служи у Националној Гарди, али његова служба је била кратка због 
његове кратковидости. Декоратеров рад је посустао због рата, али Роден је морао 
да издржава своју породицу – сиромаштво је било константан проблем за Родена 
све до његове 30. године. Карије-Белез је ускоро позвао Родена да му се придружи 
у Белгији, где би радили на орнаментацији Бриселске Берзе. 
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Роден је планирао да остане у Белгији неколико месеци, али је провео 
наредних шест година у иностранству. Био је то кључни период у Роденовом 
животу. Стекао је умеће и искуство као занатлија, али, још увек нико није видео 
његове радове, који су стајали у његовој радионици, пошто Роден није могао да 
приушти изложбу. Иако се његов однос са Карије-Белезом погоршао, нашао је 
друго запослење у Бриселу, приказао је неке радове у салонима, и његова 
сапутница Роз му се придружила тамо. Пошто је сачувао довољно новца за пут, 
Роден је посетио Италију на два месеца 1875, где га је привукао рад Донатела и 
Микеланђела. Њихов рад је имао дубок утицај на Роденов уметнички правац. Роден 
је рекао: „Микеланђело ме је ослободио академског вајарства.“ Враћајући се у 
Белгију, почео је да ради на Бронзаном Добу (Л'Âге д'аираин), мушкој фигуре у 
природној величини, чији је реализам донео Родену пажњу, али и довео до оптужби 
за вајарско варање.  
 
 

2.2. Уметничка независност 

 
Роз Буре и Роден вратили су се у Париз 1877., преселивши се у мали стан на 

Левој Обали. Несрећа је окруживала Родена: његова мајка, која је желела да види 
како јој се син жени, је умрла, а његов отац је био слеп и сенилан, и о њему је 
бринула Роденова снаја, Тереза. О Роденовом једанаестогодишњем сину, Огисту, 
који је вероватно био заостао у развоју, је такође бринула Тереза која је увек била 
спремна да помогне. Роден је практично оставио свог сина на шест година, и имао 
је врло ограничен контакт са њим током свог живота. Отац и син су сада били 
заједно у стану, а Роз је била старатељ. Оптужбе за фалсификовање Бронзаног Доба 
су и даље биле присутне. Роден је све више тражио утеху у женском друштву у 
Паризу, док је Роз остала у позадини. Роден је зарађивао за живот кроз сарадњу са 
признатијим вајарима на јавним радовима, првенствено меморијалима и 
необарокним архитектонским делима у стилу Карпоа. У такмичењима за радове 
предавао је моделе Дениса Дидроа, Жан-Жака Русоа и Лазара Камуа, све без икакве 
користи. У своје слободно време, радио је на студијама које ће довести до креације 
његовог следећег дела, Св. Јована Крститеља који проповеда. 

Године 1880, Карије-Белез – сада уметнички директор националне фабрике 
порцелана Севр – понудио је Родену место дизајнера. Понуда је, делом, била акт 
помирења, и Роден је прихватио. Онај део Родена који је волео укусе 18. века је био 
веома заинтересован, и он се удубио у дизајнирање ваза и орнамената за столове 
који су овој фабрици донели фаму по читавој Европи. Уметничкој заједници су се 
свидели ови радови, и Родена су позвали у Париске Салоне пријатељи као што је 
писац Леон Кладел. Током својих раних појављивања на оваквим друштвеним 
догађајима, Роден је изгледао стидљиво; касније, како му је популарност расла, 
показивао је речитост и темперамент због којих је боље познат. Француски 
државник Леон Гамбета је изразио жељу да упозна Родена, и вајар га је одушевио 
кад су се срели у салону. Гамбета је, заузврат, причао о Родену са неколико 
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владиних министара, који, вероватно, укључују и Едмунда Туркеа, подсекретара у 
Министарству Лепих Уметности, са ким се Роден на крају и сусрео. 

Роденов однос са Туркеом је био награђујући: преко њега, освојио је посао 
да направи портал за планирани музеј декоративних уметности. Роден је посветио 
већи део наредне четири деценије својим детаљним Вратима Пакла, незавршеном 
порталу за музеј који никада није саграђен. Многе фигуре портала су саме постале 
скулптуре, укључујући Роденове најпознатије, Мислилац и Пољубац. Са радом на 
музеју дошао је и бесплатан студио, дајући Родену нови ниво уметничке слободе. 
Ускоро након тога је престао да ради у фабрици порцелана; сав његов приход је 
долазио од приватних радова.  

Године 1883. Роден је прихватио да надгледа курс уместо Алфреда Бушера, 
док овај није био ту, и ту је упознао осамнаестогодишњу Камилу Клодел. Њих 
двоје су ушли у страствену, али незгодну везу, и утицали су уметнички једно на 
друго. Клодел је инспирисала Родена као модел за пуно његових фигура, и била је 
талентовани вајар, и помагала му је при многим радовима.  

Иако је био заузет Вратима Пакла, Роден је освојио још радова. Јурио је 
прилику да направи историјски споменик за град Кале. За споменик француском 
аутору Оноре де Балзаку, Роден је изабран 1891. Његова изведба обе скулптуре се 
косила са традиционалним укусима, и доживела је различите нивое неслагања од 
организација које су спонзорисале радове. Ипак, Роден је добијао подршку од 
различитих извора који су га гурали ка слави.  

Године 1889. Париски Салон је позвао Родена да буде судија у својој 
уметничкој пороти. Иако је Роденова каријера била у успону, Клодел и Буре су 
постајале све више и више незадвољни Роденовим “двоструким животом”. Клодел 
и Роден су делили атеље у једном старом малом замку, али је Роден одбио да 
затвори своје везе са Буреовом, својом верном пратиљом током сушних година, и 
мајком свога сина. Током једног од својих одсуства, Роден је писао Буреовој: 
“Мислим о томе колико си ме волела када си трпела све моје каприце…Остајем, у 
свој својој нежности, твој Роден.” Клодел и Роден су се разишли 1898. Клодел је, 
неколико година касније, доживела нервни слом, и њена породица ју је затворила у 
једну установу све до њене смрти. 
 
 

3. РАДОВИ 

 
1864. Роден је предао своју прву скулптуру за изложбу, Човека са 

сломљеним носем, Париском Салону. Предмет је био један старији улични носач из 
комшилука. Неконвенционално бронзано дело није била традиционална биста, већ 
је глава била “одломљена” при врату, нос је био спљескан и крив, и задњег дела 
главе није било, пошто је случајно отпао од глиненог модела. Рад је наглашавао 
текстуру и емоционално стање субјекта; илустровало је “незавршеност” која ће 
карактерисати многе Роденове касније скулптуре. Салон је одбио дело. 
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3.1.   Ране фигуре: Италија као инспирација 

 
У Бриселу Роден је направио своје прво дело природне величине, након што 

се вратио из Италије. Направљено по Белгијском војнику, фигура је вукла 
инспирацију из Микеланђеловог Умирућег роба, којег је Роден видео у Лувру. 
Покушавајући да комбинује Микеланђелово мајсторство људског тела са својим 
осећајем за људску природу, Роден је студирао свог модела из свих углова, у 
мировању и у покрету; поставио је и мердевине ради боље перспективе, и правио је 
глинене моделе, које је студирао уз светлост свећа. Резултат је била гола фигура, 
природне величине и добрих пропорција, која је позирала неконвенционално, са 
десном руком изнад главе, и левом руком која је била са стране, и чија је 
подлактица била парарелна са телом. 
Године 1877. дело се појавило у Бриселу, а онда је било приказано и у Париском 
Салону. Очигледан недостатак теме је бринуо критичаре – није величало нити 
митологију, нити неки узвишени историјски тренутак – и није јасно да ли је Роден 
уопште имао неку тему на уму. Прво је назвао дело Уништени, у чијој верзији је 
лева рука држала копље, али је склонио копље јер се од њега, из одређених углова, 
није видео торзо. Након још два наслова, Роден се задовољио Бронзаним Добом, 
алудирајући на Бронзано доба, и по Роденовим речима, “човеково уздизање од 
природе”. Касније, међутим, Роден је рекао да је имао на уму “само једноставно 
скулптурално дело без икакве везе са субјектом”. 
Његова мајсторство форме, светла и сенке, направио је да ово дело изгледа толико 
реалистично да је Роден оптужен за сурмолажу – да је узео калуп од живог модела. 
Роден се жестоко бранио ових оптужби, пишући новинама, и сликајући модела да 
би доказао како се скулптура разликује. Тражио је истрагу и на крају је био 
ослобођен оптужбе од стране комитета вајара. Остављајући лажне оптужбе за 
собом, дело је поделило критичаре. Једва је добило дозволу за приказивање у 
Париском Салону, а критичари су га поредили са “статуом месечара” и називали га 
“невероватно добром копијом ниског типа”. Други су скочили да бране дело и 
Роденов интегритет. Министар у влади, Турке, се дивио делу, и Бронзано Доба је 
купила држава за 2.200 франака – онолико колико је коштало Родена да га излије у 
бронзи.  

Други голи мушкарац, Св. Јован Крститељ који проповеда, је завршен 1878. 
године. Роден је гледао да избегне још једну оптужбу за сурмолажу тако што је 
направио стату већом од природне величине: Св. Јован је висок скоро 2 метра. И 
док је Бронзано Доба позира статично, Св. Јован гестикулира и изгледа као да се 
креће према посматрачу. Ефекат ходања је постигнут упркос томе што обе ноге 
фигуре стоје чврсто на земљи – физичка немогућност, и технично достигнуће које 
нису приметили многи оновремени критичари. Роден је одабрао ову 
контрадикторну позицију да би, по својим речима, “приказао 
истовремено…погледе на објекат који се, у ствари, могу видети само сукцесивно”. 
Без обзира на наслов, Св. Јован Крститељ који проповеда није имао очигледно 
религиозну тему. Модел, италијански сељак који се појавио у Роденовом студиу, 
поседовао је посебан осећај кретања који се, како се Роден осећао обавезаним, 
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морао ухватити. Роден је мислио о Јовану Крститељу, и пренео је ту асоцијацију у 
назив дела.1880. године Роден је предао скулптуру Париском салону. Критичари су 
већином отписивали дело, али оно је завршило као треће у вајарској категорији 
Салона. 

Без обзира на непосредан пријем Св. Јована Крститеља и Бронзаног доба, 
Роден је достигао нови ниво славе. Студенти су га тражили у студиу, хвалећи 
његов рад и ниподаштавајући оптужбе за сурмофлажу. Уметничка заједница је 
познавала његово име. 

 

3.2.  Врата Пакла 

 
Поруџбина портала за планирани Музеј декоративних уметности у Паризу је 

припала Родену 1880. године. Иако музеј никада није саграђен, Роден је радио кроз 
читав живот на Вратима Пакла, монументалној групи скулптура које су 
представљале сцене из Дантеовог Пакла у високом рељефу. 
Иако му често фали концепција у већим радовима, Роден је то надоместио 
напорним радом, и стремљењем ка савршености. Започео је Врата још увек 
имајући на уму контроверзу са сурмуфлажом: “…Направио сам Св. Јована тако да 
оповргне оптужбе за узимање калупа са модела, али је то само делимично успело. 
Да бих комплетно доказао да могу да моделирам из живота као и сви остали вајари, 
одлучио сам да направим скулптуре на вратима од фигура мањих од природних.” 
Правила композиције су дала могућност да на вратима стоји један неуређен и 
неукроћен приказ пакла. Фигуре и групе су, у овом Роденовом размишљању о 
људском стању, изоловане у својим мукама, и физички и ментално. 

Врата Пакла су се састојала од 186 фигура у својој завршној фази. Многе 
Роденове најпознатије фигуре су започеле као дизајн за ову композицију, као 
Мислилац, Три сене и Пољубац, и касније су представљене као посебна и независна 
дела. Остала позната дела која су настала из Врата су Уголино, Фугит Амор, Човек 
који пада и Блудни син. 

Мислилац (оригинално назван Песник, по Дантеу) ће касније постати једно 
од најпознатијих скулптура на свету. Оригинал је био бронзано дело високо 700 
милиметара, које је направљено између 1879. и 1889., и дизајнирано је за горњу 
греду Врата, са које би фигуре гледале доле на Пакао. Док Мислилац сасвим 
очигледно симболизује Дантеа, аспекти Библијског Адама, митолошког Прометеја 
и самог Родена су биле приписиване делу. Други посматрачи су скретали пажњу са 
очигледне интелектуалне теме Мислиоца на фигурину грубу физикалност и 
емоционалну тензију која излази из ње. 
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3.3.  Грађани Калеа 

 
Град Кале је већ деценијама размишљао о историјском споменику када је 

Роден сазнао за пројекат. Тражио је поруџбину, заинтересован за средњевековни 
мотив и патриотску тему. Градоначелник Калеа је био у искушењу да ли да унајми 
Родена на лицу места приликом посете његовом студиу, и ускоро је меморијал 
одобрен, са Роденом као архитектом. Меморијал би био славио шест људи из Калеа 
који су дали своје животе да би спасили своје суграђане. Током Стогодишњег рата, 
армија краља Едварда III је опседала Кале, и Едвард је наредио да се становници 
града убијају en masse. Пристао је да их поштеди ако би шесторо првака града 
дошло код њега, спремни да умру, гологлави и боси, и са конопцима око својих 
вратова. Када су дошли, наредио је да их погубе, али их је поштедео када га је 
његова краљица, Филипа од Хинолта, замолила да поштеди њихове животе. 
Грађани Калеа описује људе како крећу у краљев камп, носећи кључеве града и 
тврђаве. 

Роден је започео пројекат 1884., инспирисан хроникама опсаде које је 
написао Жан Фроесар. Иако је град замислио алегорично, херојско дело које би 
било центрирано на Еустахију де Сан-Пјеру, најстаријем од шесторо људи, Роден је 
замислио скулптуру као студију различитих и комплексних емоција под којим су 
свих шесторо људи радили. Након што је прошло годину дана од поруџбине, одбор 
Калеа није био импресиониран Роденовим учинком. Роден је назначио своју 
вољност да заврши пројекат, пре него мења свој дизајн да би се он допао 
конзервативним очекивањима одбора, али Кале је одлучио да ипак треба да 
настави. 

Године 1889., Грађани Калеа је био приказан на признавање целокупне 
јавности. То је бронзана скулптура која је тешка две тоне (1.814 кг), и чије су 
фигуре по два метра високе. Шесторица људи који су извајани не приказују 
јединствени, херојски фронт, већ је сваки изолован од своје браће, индивидуално 
разматрајући и борећи се са својом очекиваном судбином. Роден је ускоро 
предложио да се спомеников високи пиједестал уклони, желећи да се скулптура 
спусти на ниво земље, како би посматрачи могли да „продру у срце субјекта“. На 
нивоу земље, позиција фигура води посматрача око дела, и суптилно наговештава 
њихово заједничко кретање напред. Комитет је био разјарен нетрадиционалним 
предлогом, али Роден није желео да посустане. Године 1895. Кале је успео у 
намери да Грађане прикаже у својој преферираној форми: дело је стављено испред 
јавне баште на високој платформи, окружено оградом од ливеног гвожђа. Роден је 
желео да они буду постављени близу градске скупштине, где би интераговала са 
јавношћу. Тек је након оштећења у Првом Светском рату, сладиштења након тога, 
и Роденове смрти статуа приказана како је он то замислио. То је једно од 
Роденових најпознатијих и најпризнатијих дела. 
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3.4.  Поруџбине и контроверзе 

 
Приликом поруџбине за прављење споменика француском писцу Виктору 

Игоу 1889. године, Роден се посветио субјекту уметника и музе. Као и многи 
Роденове јавне поруџбине, Споменик Виктору Игоу је наишао на отпор, јер се није 
уклапао у конвенционална очекивања. Коментаришући Роденов споменик Игоу, 
Тајмс је 1909. изјавио да „постоји мало разума у жалбама да су Роденове 
концепције понекад неодговарајуће за свој медијум, и да, у тим случајевима, 
пренапрежу његове велике техничке могућности. Гипсани модел из 1897 није 
изливен у бронзи све до 1964. 

Удружење Господе и Слова, (Société des Gens des Lettres), париско удружење 
писаца, планирало је споменик француском писцу Оноре де Балзаку, одмах након 
његове смрти 1850. Удружење је доделило Родену посао да направи меморијал 
1891. и Роден је провео године развијајући концепт за своју скулптуру. Изазван да 
тражи подесан приказ Балзака, узимајући у обзир пишчеву заобљену фигуру, Роден 
је произвео многе студије: портрете, целокупне голе фигуре, са мантилом или у 
одори – чију је реплику Роден тражио. Реализована скулптура представља Балзака 
огрнутог у драперију, како снажно гледа у даљину са дубоко издубљеним 
особинама.  

Роденова намера је била да покаже Балзака у моменту започињања дела – да 
изрази храброст, рад и борбу. 

Када је Балзак представљен 1898. негативна реакција није била 
изненађујућа. Удружење је одбило рад, а штампа је правила пародије. Критикујући 
дело, Мореј (1918) је рекао: “можда ће доћи време, и без сумње ће доћи време када 
неће изгледати претерано представити великог писца као огромну комичну маску 
коју краси баде-мантил, али, чак и у садашње време ова статуа импресионира као 
сленг.” Модерни критичар, заиста, назначава да је Балзак један од Роденових 
ремек-дела. Споменик је имао своје симпатизере у Роденово време: манифест који 
га је бранио је потписан од стране Монеа, Дебисија и будућег премијера Жоржа 
Клеменсоа, између осталих.  

Уместо да покуша да убеди скептике у вредност споменика, Роден је вратио 
новац за поруџбину Удружењу и преместио је фигуру у своју башту. Након овог 
искуства, Роден није више радио јавне поруџбине. Тек је 1939. Споменик Балзаку 
изливен у бронзи. 
 

3.5.   Други радови 

 
Популарност Роденових најпознатијих дела тежи да баци у сенку његов 

свеукупни креативни рад. Као плодан уметник, направио је хиљаде бисти, фигура, 
вајарских дела током више од пет деценија. Сликао је уљима (нарочито у својим 
тридесетим) и воденим бојама. Роденов музеј садржи 7.000 његових слика и 
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отисака, у креди или угљу, и тринаест енергичних дела рађених сувом иглом. 
Такође, направио је и један литограф.  

Портретура је била битан компонент Роденовог опуса, помажући му да 
добије признање и финансијску независност. Њгова прва скулптура је била биста 
његовог оца 1860. и израдио је најмање 56 портрета између 1877 и његове смрти 
1917. Ранији субјекти укључују колегу вајара Жула Далуа (1883.) и сапутницу 
Камил Клодел (1884.). Касније, када се његова репутација успоставила, Роден је 
правио бисте познатих савременика, као што су енглески политичар Џорџ Виндам 
(1905.), ирски драматург Џорџ Бернард Шо (1906.), аустријски композитор Густав 
Малер (1909.), бивши аргентински председник Доминго Фаустино Сармијенто и 
француски државник Жорж Клеменсо (1911.). 
 

4. ЕСТЕТИКА 

 
Роден је био натуралиста, и мање га се тицала монументална експресија од 

карактера и емоција. Разилазећи се са вековима традиције, окренуо се од идеализма 
Грка и деокративне лепоте барокних и необарокних покрета. Његове скулптуре су 
наглашавале индивидуално и конкретност меса, и наводиле на емоције кроз 
детањне, текстурне површине и узајамно дејство светла и сенке. Роден је веровао, 
до веће мере од својих савременика, да је карактер индивидуе откривен кроз 
његове физичке особине. 

Роденов таленат за моделирање површине му је дозвољавао да сваки део 
тела прича за целеину. Мушкарчева страст у Пољупцу се сугерише кроз стисак 
његових стопала на стени, крутости његових леђа и диференцијације његових руку. 
Када је говорио о Мислиоцу, Роден је бацио светло на своју естетику: „Оно што 
чини мог Мислиоца да мисли јесте то да он не мисли само својим мозгом, својом 
исплетеном обрвом, својим надувеним ноздрвама и збијеним уснама, већ и са 
сваким мишићем својих руку, леђа и ногу, својом стегнутом песницом и стегнутим 
прстима на ногама.“ 

Вајарски фрагменти су за Родена била аутономни радови, и он их је сматрао 
да суштину свог уметничког изражавања. Његови фрагменти – можда руке, ноге 
или глава која фали – одвела је вајарство даље од своје традиционалне улоге која је 
била да се осликју сличности у свет где су форме постојале саме због себе. 
Значајни примери су Човек који хода, Медитација без руку и Ирис, Гласник Богова. 
Роден је видео патњу и конфликт као обележја модерне уметности. “Ништа није, 
заиста, више дирљиво од разјарене звери, која умире од неиспуњене жеље и која 
узалуд тражи милост да угуши своју страст.” Шарл Бодлер се надовезао на те теме, 
и био је један од Роденових омиљених песника. Роден је уживао у музици, 
нарочито у композитору опера Глику, и написао је књигу о француским 
катедралама. Поседовао је један рад, тада још увек непознатог, Ван Гога, и дивио 
се заборављеном Ел Греку. 
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5. МЕТОД 

 
Уместо да копира традиционалне академске ставове, Роден је преферирао да 

ради са аматерским моделима, уличним извођачима, акробатама, јаким људима и 
играчима. У атељеу, његови модели су се кретали лево десно, и заузимали су 
положаје без манипулације. Веома привржен свом раду, Роден је константно радио, 
али не и грозничаво. Вајар је правио брзе скице у глини који касније фино 
дотеривани, ливени у гипсу, а онда ливени у бронзи или клесани у мермеру. Роден 
је био задивљен плесом и спонтаним кретањем. Као најпознатији француски вајар, 
имао је позамашно особље ученика, занатлија и каменорезаца који су радили за 
њега, укључујући и чешке вајаре Јожефа Маратку и Јосифа Кратину. Кроз свој 
метод маркотажа (раслојавања), користио је исте вајарске елементе изнова и 
изнова, под другим именима и другачијим комбинацијама. Како није волео 
формалност пиједестала, Роден је многе своје субјекте поставио око грубог камења, 
да би истакао њихову непосредност и да би обезбедио контраст.  

Џорџ Бернард Шо је позирао за портрет и дао је опис Роденове технике: 
„Док је радио, чинио је гомилу чуда. На крају првих петнаест минута, након што је 
добио просту идеју људског облика у форми блока глине, производио је покретима 
свог палца бисту тако живописну да бих је узео за себе и ослободио вајара било 
каквог даљег посла.“ Он је описивао еволуцију своје бисте преко месец дана, 
пролазећи кроз „све нивое уметничке еволуције“: прво, „винзантијско ремек дело“, 
затим „испомешани Бернини“, а затим и елегантни Худон. „Роденова рука је 
радила не као што то ради рука вајара, већ као што то ради витална снага (Elan 
Vital). Божја рука у његовој руци.“ 
 
 

6. КАСНИЈЕ ГОДИНЕ 

 
До 1900. Роденова уметничка репутација је била учвршћена. Након што је 

добио изложбу својих уметничких дела у павиљону који је био близу Светске 
Изложбе те године, у Паризу, добио је захтеве да прави бисте за познате људе 
широм света, док су његови асистенти у атељеу производили дупликате његових 
радова. Његов приход само од поруџбина за портрете је највероватније износио 
200.000 франака годишње. Како је Роденова популарност расла, привлачио је многе 
пратиоце, укључујући немачког песника Раније Марија Рилкеа, ауторе Октава 
Мирбоа, Јорис-Карла Хујсманса и Оскара Вајлда. Рилке је био са роденом 1905. и 
1906. и радио је административне послове за њега; касније је написао похвални 
монограф о вајару. Родин и скромно имање Буреове у Мудону, купљено 1897., су 
били домаћини таквим посетиоцима као што су краљ Едвард, играчица Исадора 
Данкан, и чембалисткиња Ванда Ландовска. Роден се преселио у град 1908. 
изнајмљујући главни спрат хотела Бирон, осамнаестовековне кућице. Оставио је 
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Буреову у Мудону, и започео аферу са Војвоткињом од Шисела која је била рођена 
у Америци. 

6.1. Роден и Америка 

 
Док је Роден тек почињао да буде прихваћен у Француској, за време 

Грађана Калеа, он још увек није покорио америчко тржиште и због своје технике и 
искрености неких од својих радова, није му било лако да продаје своја дела 
америчким индустријалцима. На срећу упознао је Сару Тајсон Халовел (1846-
1924), куратора из Чикага, која је посетила Париз да би уредила изложбе на 
Великим Међународним Изложбама седамдесетих и осамдесетих година 19. века. 
Халовелова није била само куратор, већ и саветница којој је веровало на предлог 
дела за своје колекције пуно америчких колекционара, од којих су најбитнији 
чикашки хотелијер Потер Палмер, и његова жена Берта Палмер (1849-1918). 
Следећа могућност за Родена у Америци је била Светска Изложба у Чикагу 1893. 
Халовелова је желела да помогне и промовише Роденова дела, и он је предложио 
самосталну изложбу, за коју му је рекла да је много мање лепа од оригинала, али да 
је била немогућа, изван правила. Уместо тога, предложила је да јој он пошаље 
неколико радова за њену позајмљеничку изложбу француске уметности код 
Америчких колекционара, и рекла му је да ће их навести као део неке америчке 
колекције. Роден је послао Халовеловој три рада Купида и Психу, Сфингу и 
Андромеду. Сва нага, ова дела су изазвале велику контроверзу, и на крају су била 
сакривена иза завесе, и специјална дозвола се давала посматрачима да их гледају. 
На срећу, Далуова биста и Грађани Калеа су били приказани на званичном 
павиљону Француске на сајму, тако да је примећен, између радова који су били 
приказани и оних који нису. Међутим, радови које је дао Халовеловој да прода 
нису нашли купца, али је она ускоро нашла квекерског финансијера Чарлса Јеркеса 
који је купио две велике мермерне фигуре за своју чикашку свештеничку кућу; 
Јеркес је највероватније први Американац који је поседовао Роденову скулптуру. 
Други колекционари су ускоро кренули његовим корацима, укључујући и Потера 
Палмерса из Чикага (који је постављао укусе за то време) и Изабелу Стјуарт Гарнер 
(1840-1924) из Бостона, а све је то уговорила Сара Халовел. У знак захвалности за 
њене напоре које је уложила у откључавање Америчког тржишта, Роден је 
евентуално поклонио Халовеловој бронзану, мермерну фигуру, и фигуру од опеке. 
Кад се Халовелова преселила у Париз 1893. она и Роден су наставили своје топле 
односе и дописивања, која су трајала све до краја вајаревог живота. Након смрти 
Халовелове, њена сестричина, сликар Херијет Халовел, наследила је Роденове 
склуптуре своје мајке, и након њене смрти, њени амерички наследници нису могли 
да понуде одговарајућу суму да би их извезли, те су скулптуре постале посед 
Француске државе. 
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6.2. Велика Британија 

 
Након смене векова, Роден је био редован посетилац Велике Британије, где 

је развио верне пратиоце до почетка Првог Светског Рата. Прво је посетио 
Енглеску 1881. где га је његов пријатељ, уметник Алфонс Легро, упознао са 
песником Вилијамом Ернестом Хенлијем. Са својим личним везама и ентузијазмом 
за Роденову уметност, Хенли је био најзаслужнији за Роденов пријем у Британији. 
(Роден је касније надокнадио услугу, извајавши бисту Хенлија која је прво 
коришћена као илустрација на корици Хенлијевих сабраних дела, а након његове 
смрти, као његов споменик у Лондону.) Преко Хенлија, Роден је упознао Роберта 
Луиса Стивенсона и Роберта Браунинга, у којима је нашао даљу подршку. 
Охрабрен одушевљењем британских уметника, студената и високе класе његовом 
уметношћу, Роден је донирао значајан избор својих дела овој нацији 1914. године. 

Након оживљавања Националног Удружења за Лепе Уметности (Société 
Nationale des Beaux-Arts) 1890. Роден је радио као подпредседник удружења. 1903. 
Роден је изабран за председника Интернационалног удружења сликара, вајара и 
гравера. Заменио је претходног председника, Џејмса Абота МекНил Вислера, после 
његове смрти. Његов избор за престижну позицију је дошао највише због напора 
Алберта Лудовикија, оца енглеског филозофа Ентонија Лудовикија. 

Током својих каснијих креативних година, Роденов рад се све више окретао 
ка женској фигури, и теме отворенијих мушкости и женствености. Концентрисао се 
на мале студије плеса, и произвео је бројне еротске цртеже, скица у ширем смислу, 
без померања оловке са папира или скидања очију са модела. Роден је упознао 
америчку играчицу Исадору Данкан 1900., покушао је да је заведе, и следеће 
године скицирао студије ње и њених студената. Јула 1906. Роден је такође био 
очаран играчима Камбоџанског Краљевског Балета и произвео је неке од својих 
најпознатијих цртежа из овог искуства. 

Педесет и три године након почетка њихове везе, Роден је оженио Роз Буре. 
Венчање је се одржало 29. Јануара 1917. и Буре је умрла две недеље након тога, 16. 
Фебруара. Роден је био болестан те године; у Јануару је претпрео слабост од грипа, 
и 16. Новембра његов лекар је објавио да је „закрченост у његовим плућима 
изазвала велику слабост. Пацијент је у опасном стању.“ Роден је умро следећег 
дана, у 77. години, у својој вили у Мудону, Ил де Франс, у предграђу Париза. 
Одлив његовог Мислиоца је постављен поред његовог гроба у Мудону; то је била 
Роденова жеља, да та фигура буде његов надгробни споменик и његов епитаф. 
1923. Марсел Тирел, Роденов секретар, издао је књигу наводећи да је Роденова 
смрт махом изазвана хладноћом, и чињеницом да није имао грејање у Мудону. 
Роден је тражио дозволу да седи у Хотелу Бирон, музеју његових дела, али је 
директор музеја одбио да му дозволи да одседа ту. 
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7. ЗАОСТАВШТИНА 

 
Роден је тестаментом оставио Француској свој студио и право да прави 

одливе из његових калупа. Зато што је охрабривао издавање својих дела, Роденове 
скулптуре су представљене у многим јавним и приватним колекцијама. Роденов 
Музеј је основан 1916. и отворен је 1919. у Хотелу Бирон, где је Роден живео, и 
садржи највећу Роденову колекцију, са више од 6.000 скулптура и 7.000 радова на 
папиру. Релативна лакоћа за репродуковање је такође охрабрила многе 
фалсификате: истраживање стручњака је закључило да је Роден међу десет 
најфалсификованијих уметника. Роден се борио против фалсификовања својих дела 
још од 1901., и након његове смрти, многи случајеви су организовани и велики 
фалсификати су откривени. Огроман фалсификат је откривен од стране 
Француских власти 1990. и то је одвело до хапшења уметничког трговца Гаја 
Хаина. 

Да би се борила са сложеношћу фалсификовања бронзе, Француска је 
донела неколико закона од 1956. који ограничавају репродукцију на дванаест 
одлива – највећи број који може да се направи од уметникових калупа, а да се и 
даље сматра његовим делом. Као резултат овог ограничења, на пример, Грађани 
Калеа се могу наћи у четрнаест градова.  

На маркету скулптура, који је био преплављен фалсификатима, вредност 
дела је значајно расла када се могло утврдити његово порекло. Роденово дело са 
потврђеном историјом се могло продати за 4,8 милиона долара 1999. године, а 
Роденова бронзана Ева¸ велики модел се продала за 18,9 милиона долара на 
Кристијиној аукцији 2008 године. Уметнички критичари, забринути за 
аутентичност, говорили су да узимање одлива није једнако репродукцији Роденове 
скулптуре – нарочито ако се узме у обзир важност површинске обраде у Роденовим 
делима. 

Током свог живота, Родена су упоређивали са Микеланђелом, и био је 
нашироко признат као највећи уметник свог доба. Током три деценије након 
његове смрти, његова популарност је опала са променом естетских вредности. Од 
1950. Роденова репутација је поново почела да расте; препознаје се као најважнији 
вајар модерног доба, и био је тема многих научних радова. Осећај незавршености 
који нуде неке од његових скулптура, као што је Човек који хода, утицало је на све 
више апстрактне вајарске форме двадесетог века. Иако је веома поштован због 
својих уметничких умећа, Роден није направио никакву битну нити трајнију школу 
својих пратилаца. Његови значајнији ученици су Антоан Бурдел, Шарл Деспије, 
американка Малвина Хофман и његова љубавница Камил Клодел, чије су 
скулптуре доживеле хвале у Француској. Француски ред Легија Храбрости га 
начинила командантом, а добио је и почасни докторат Оксфордског Универзитета. 
Роден је поново успоставио стару улогу вајарства – да ухвати физичку и 
интелектуалну снагу људског субјекта – и ослободио је скулптуру репетиција 
традиционалних патерна, дарујући свету темељ за веће експериментисање у 
двадесетом веку. Његова популарност се приписује његовим представљањима 
мушкараца и жена који су били прожети емоцијама – и његовом умећу да пронађе 
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лепоту и патос у људској животињи. Његова најпопуларнија дела, као што су 
Пољубац и Мислилац, се користе широко изван области лепе уметности као 
симболи људских емоција и карактера. 
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