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DEMYTOLOGIZÁCIA KULTU ROSIE THE RIVETER 
 

Martina Dzanová 
 
Abstrakt 

Kultový plagát s nápisom We can do it!, na ktorom je zobrazená robotníčka Rosie s čer-
venou šatkou na hlave a v modrej pracovnej uniforme, vyhŕňajúca si rukáv na pravom 
ramene, predstavuje v populárnej kultúre intertextuálny odkaz, na ktorý sa v rámci pre-
zentácie vlastnej osobnosti a/aj umenia odvoláva množstvo súčasných ženských celeb-
rít. Rosie the Riveter vystupuje ako (feministická) ikona americkej kultúry predstavujúca 
ideál ženskej robotníčky. S nástupom postfeminizmu sa v 90. rokoch minulého storočia 
objavuje nový model (tzv. girl power) zobrazovania žien v popkultúre: dievčatá a ženy sú 
prezentované ako silné osobnosti a predstavujú ženskú variáciu mužských akčných hrdi-
nov. Populárna kultúra aj feminizmus narábajú so symbolom Rosie ako s príkladom sil-
nej a odhodlanej ženy. V príspevku mapujeme vznik kultu Rosie the Riveter a zameria-
vame sa na interpretáciu pôvodného plagátu a idey v komparácii so súčasným využitím 
uvedeného motívu v populárnej kultúre, predstavujeme historické pozadie posteru 
a identifikujeme vznik mýtu popkultúrnej hrdinky Rosie a jeho dosah na populárnu kul-
túru. 
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POZADIE VZNIKU ZNAKU ROSIE THE RIVETER 

 osie the Riveter je ikonou americkej kultúry. Pojem Rosie the Riveter 
bol prvýkrát použitý v piesni hudobného kvarteta The Four Vagabonds; 

autormi textu boli R. Evans a J. J. Loeb a pieseň vydala spoločnosť Paramount 
Music v roku 1942. Rosie v texte piesne predstavuje ženu pracujúcu za mon-
tážnou linkou, ktorá svojou prácou pomáha budovať históriu tým, že vytvára 
zbrane pre víťaza vojny. Okrem práce sa definoval aj jej súkromný život: Ro-
sie má priateľa, ktorý sa volá Charlie a po návrate z vojny si ju vezme za ženu 
– veď práve vďaka nej sa vráti ako víťaz –, kým ona pracuje nadčasy a vyrába 
zbrane proti zlému nepriateľovi (Evans – Loeb, 1942). 

Predstava vlasti oddanej robotníčky čoskoro získala aj vizuálnu podobu: 
podľa Geraldine Doyle vytvoril vizuálny ideál Rosie pittsburský výtvarník 
J. Howard Miller. V roku 1942 sa prvýkrát objavil plagát so ženou s červenou 
šatkou na hlave v modrej pracovnej uniforme vyhŕňajúcou si rukáv na pra-
vom ramene. Dôkazom, že aj ženy môžu robiť mužské práce, je slogan We 

R 
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Can Do It!1 Na Millerovom plagáte je možné vidieť ženu od pása nahor; oble-
čený má pre tú dobu (40. roky 20. storočia) typický odev modrej farby, pou-
žívaný na prácu v továrni – na golieri kombinézy sa nachádza logo spoločnos-
ti, pre ktorú modelka pracovala. Na hlave má uviazanú červenú šatku s motí-
vom bielych bodiek, odkazujúcu na módu pin-up girls,2 ktoré využívali šatky 
uviazané na vrchu hlavy nielen preto, aby skrášlili svoj účes; dôvod bol aj 
praktický – šatka upravovala účes, ktorého základom boli vyčesané ofiny, tzv. 
victory rolls. Výraz modelky na plagáte je vážny až nepriateľský. Jej domi-
nantným gestom je pravá ruka zovretá v päsť; ľavá ruka vyhŕňa rukáv. Z hľa-
diska neverbálnej komunikácie symbolizuje zovretá päsť uzatvorené gesto 
hnevu, sily, až odhodlania. V kombinácii so sloganom We can do it! (My to 
dokážeme! – preklad M. Dz.), ktorý sa objavuje v modrej bubline nad hlavou 
modelky odkazujúc na komiksové bubliny a vyzerajúc, že vychádza z úst mo-
delky, možno spojiť prezentované gesto s odhodlaním a silou. Dôležitý je vý-
ber farieb na plagáte: výraznou farebnou kombináciou je kompozícia žltej 
farby na pozadí a modrej farby v hornej časti obrázka s bielym textom sloga-
nu. Semiotika farieb (Gulčíková, 2009; Moravec, 2009) sa používa z dôvodu 
podvedomého ovplyvňovania – žltá farba predstavuje optimizmus, kreativitu, 
energiu, nádej, oslobodenie, vitalitu a dynamiku; zároveň je symbolom rados-
ti a oslobodenia; používa sa podobne ako červená farba, pretože dynamizuje 
a vyzýva k akcii (nie však tak výrazne ako červená farba). Modrá farba sa radí 
k chladným farbám a symbolizuje inteligenciu, dôveru, vernosť, pokoj, poho-
du a čistotu; nevyzýva k akcii, je to pasívna farba spájaná s harmóniou a dôve-
ryhodnosťou; z módneho hľadiska znázorňovala modrá farba pôvodne ženskú 
farbu harmónie, vernosti a pokoja, neskôr sa spájala s módou prevažne pre 
mužov. Na základe uvedených znakov možno tvrdiť, že plagát zobrazuje sil-
nú, rozvážnu a nebojácnu ženu plnú odhodlania, ktorá má k túžbe po odhod-
laní sa vyzývať aj ďalšie ženy. Modelka na plagáte vďaka prítomnosti mejkapu 

                                                      
1 Slogan We Can Do It! (1942) bol prvým sloganom vytvoreným pre „pro-ženské“ potreby americkej 

vlády; neskôr sa však objavili ďalšie plagáty (aj mimovládne) s motívom Rosie the Riveter a rovnakým 
posolstvom: získať ženy počas druhej svetovej vojny na prácu do opustených tovární: Good Work, Sis-
ter (We Never Figured You Could Do A Man-Size Job!), “The Girl He Left Behind” Is Still Behind Him 
– She’s a WOW! (Woman Ordinace Worker), The More Women at Work the Sooner We Win (Doyle, 
2009). 

2 V doslovnom preklade „modelky prišpendlené na stenu“. Boli to dievčatá (vrátane dobových herčiek 
či modeliek) z kreslených plagátov, ktorými si svoje pracovné zátišia skrášľovali pracujúci muži; pin-
up modelky predstavovali nový typ zobrazovania ženy v 40. rokoch 20. storočia – „veľké prsia, oblé 
pozadie, zvodné pózy a erotický pohľad“ (Lipovetsky, 2007, s. 166). 
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a upravených vlasov so ženským účesom a šatkou pôsobí aj napriek uniforme 
žensky. 

Motív robotníčky Rosie sa v máji 1943 objavil aj na obálke večerníka The 
Saturday Evening Post; ilustrátor N. Rockwell však Rosie the Riveter znázor-
ňuje inak: na sesterskej fotografii má Rosie (stále v pracovnom úbore s vyhr-
nutými rukávmi a nášivkami) počas obedňajšej prestávky v lone položenú 
nitovačku a pod nohou Hitlerov manifest Mein Kampf, pozadie tvorila ame-
rická vlajka. Tento motív sa však nestal natoľko ikonickým ako prvotný obrá-
zok od Millera z roku 1942. 

 
Obrázok č. 1: Rosie the Riveter na plagátoch – Miller (vľavo) 

a Rockwell (vpravo) 

 

Produkcia plagátov mala jasný cieľ: „Oba obrázky – Rockwellov a Mille-
rov – boli použité v snahe získať ženu ako pracovnú silu počas druhej svetovej 
vojny.“ (Doyle, 2009) Doyle vo svojom článku o kulte Rosie the Riveter uvá-
dza, že „koncom decembra 1941 pracovalo 13 miliónov žien. [...] V roku 1944 
tvorilo pracovné sily 20 miliónov žien, z toho 6 miliónov pracovalo v továr-
ňach.“ Plagáty predstavovali propagandistickú kampaň s cieľom získať ženu 
ako pracovnú silu do tovární. 

 
KULT ROSIE V POPKULTÚRE 

Populárna kultúra začala so symbolom Rosie the Riveter, ktorý vznikol 
v období druhej svetovej vojny, aktívne pracovať prostredníctvom intertextu 
v 80. rokoch minulého storočia a Rosie sa stala ikonou silnej ženy – továren-
skej pracovníčky. So sloganom a s vizuálnou stránkou plagátu začali v rovna-
kom čase zrodu tretej vlny feminizmu pracovať feministické hnutia, ktoré 
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silu vyjadrenú na plagáte spájali s feminizmom a požívali ho v rámci propagá-
cie a popularizácie svojho hnutia. V médiách býva veľmi často minimálny 
alebo dokonca žiaden rozdiel medzi populárnou a masovou kultúrou. 

Pri definovaní populárnej kultúry sa pracuje najmä s pojmami intertextintertextintertextintertext 
ako základný princíp tvorby popkultúrneho diela, slúžiaci zároveň ako ma-
nuál na dekódovanie predkladaného diela alebo jeho časti, a tiež s pojmami 
správaniesprávaniesprávaniesprávanie, prežívanieprežívanieprežívanieprežívanie a skúsenosťskúsenosťskúsenosťskúsenosť v rámci kultúrneho, historického alebo so-
ciálneho backgroundu: Malíček (2008, s. 13) definuje populárnu kultúru ako 
„nositeľku určitej opísateľnej, či odpozorovateľnej kvality, ktorá ponúka prie-
stor na diferencovanie, analýzu, zvýznamnenia, presahy, interpretácie atď.“. 
Striktne populárnu kultúru odlišuje od masovej v momente, keď stavia tieto 
dve adjektíva do opozície: popkultúra podľa Malíčka už aj z lingvistického 
hľadiska komunikuje kvalitu, kým masová kultúra manifestuje kvantitu;3 zá-
roveň jeden z aspektov popkultúry – estetickosť – možno demonštrovať na 
kvalite, nie kvantite. 

Rusnák (2013) sa na margo populárnej kultúry vyjadruje s ohľadom na 
prepojenosť a vzájomnú neoddeliteľnosť jej funkcií (informačná, komunikač-
ná a kultúrna funkcia) a definuje tak populárnu kultúru ako „oblasť takých 
manuálov, ktoré sú charakteristické intertextualitou a nadväznosťou na ľudo-
vú kultúru“. Kým Rusnák (2011) stiera rozdiely medzi tvorcami a príjemcami 
v rámci fungovania nových médií a používa pre nich súhrnné označenie „po-
užívatelia“, domnievame sa, že o používateľoch možno rovnako hovoriť aj pri 
populárnej kultúre: prítomná osobná skúsenosť, vyžadovaná intertextualita 
a interaktivita a charakteristický neustály dynamický pohyb v rámci kultúry. 

Rovnako sa domnievame, že pri klasifikácii populárnej kultúry možno 
pracovať aj s pojmom hrahrahrahra. Hra ako jeden z (možných) aspektov definujúcich 
popkultúru vyjadruje aktívnu participáciu (teda aspekt osobnej skúsenosti) na 
predkladanom (popkultúrnom) texte, spojenú so stopovaním symbolov a ich 
následným ďalším spracovaním v rámci nových médií; voľnočasová aktivita – 
hra (rovnako aj populárna kultúra) – ako výsledok činnosti, ktorá má za úlo-
hu zabaviť (a vzdelať), pričom zábava vzniká a je spojená s procesom hry. Po-
pulárna kultúra je mytológia, ktorej manuálom je kombinácia mýtu a inter-
textu, založená na backgrounde vlastnej skúsenosti (ktorou môže byť kultúr-
ny, historický a i. poznatok slúžiaci na dešifrovanie intertextu/ov) a fungujú-
ca na princípoch spoločenskej hry so svojím používateľom. 

                                                      
3 Masová kultúra (mass culture) – mass v koreni slova odkazuje na masu, t. j. množstvo; popkultúra (pop 

culture) – odkazuje na populárnosť, t. j. vlastnosť (Malíček, 2008, s. 13). 
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Používanie znaku Rosie the Riveter ako silnej, sebavedomej a odvážnej 
ženy sa realizuje v populárnom umení: využíva sa celý potenciál známeho 
plagátu – od sloganu reprezentujúceho obsah plagátu cez vizuálne (ikonické) 
kódy, t. j. štylizovanie sa umelkýň do podoby Rosie the Riveter prostredníc-
tvom postoja, výrazu a/alebo odevu. Peirce (in Palek, 1997) klasifikoval ikony 
ako semiotické prvky reprezentujúce fyzické a materiálne vlastnosti označo-
vanej reality. Vzťah medzi označujúcim ikonickým znakom a označovaným 
referentom funguje na základe podobnosti. Mediálne texty odkazujúce na 
motív z We Can Do It! plagátu spája niekoľko spoločných znakov, ktoré bý-
vajú na odkazujúcich textoch znázorňované v najrôznejších kombináciách 
a variáciách: 
− práca s pôvodným farebným motívom (žltá + modrá farba), 
− zobrazená býva (väčšinou) žena, ale v rovnakom postoji alebo odeve sa 

objavujú aj muži, 
− vizualizácia do podoby Rosie the Riveter, t. j. využívanie rovnakého odevu 

a účesu (kombinéza, šatka a rúž), 
− využívanie rovnakého výrazu a gesta, 
− použitie sloganu a jeho variácie. 

 
DEMYTOLOGIZÁCIA GIRL POWER IDEY 

Populárna kultúra dnes dekóduje Rosie ako feministickú hrdinku repre-
zentujúcu ideu postfeministickej girl power formy zobrazovania žien v popu-
lárnej kultúre; vzhľadom na historicko-politické pozadie vzniku analyzovanej 
ikony a mediálny obraz ženy-feministky, ktorý ju mystifikuje (len) na prívr-
ženkyňu radikálnej formy z množstva feministických hnutí, sa pri uvažovaní 
o feministických symboloch šírených v rámci kultúrneho mainstreamu za-
mýšľame nad tým, do akej miery (ak vôbec) je Rosie the Riveter feministic-
kým symbolom. 

Feminizmus ako heterogénne hnutie mediálne mystifikované na boj žien 
za nezávislosť, príp. snahu o rovnocennosť s mužmi, sa vo svojich rozmani-
tých formách a smeroch venuje primárne problematike ženy v centre diania 
v rôznych oblastiach a formách: od roly a statusu ženy vo verejnej sfére až po 
sebaurčenie konkrétnej ženy vo sfére súkromnej; od feminizmov liberálnych 
s požiadavkami na úrovni dodržiavania základných ľudských a občianskych 
práv až po feminizmy radikálne so špecifickými požiadavkami a komentármi 
k aktuálnej situácii a i. Požiadavky a myšlienky feministických hnutí ovplyv-
ňoval okrem typu ženského hnutia aj čas a spoločenská i politická situácia, 
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v ktorej to-ktoré hnutie vzniklo; konkrétne hnutie prezentovalo konkrétne 
požiadavky v konkrétnej dobe – väčšina feministických smerov vníma (za-
tiaľ) tri feministické vlnytri feministické vlnytri feministické vlnytri feministické vlny: kým náplňou prvej vlny feminizmu bol boj za vo-
lebné právo a možnosť vzdelávania sa, druhá vlna sa sústredila na definíciu, 
úlohu a funkciu vzťahu rod vs. gender v spoločnosti; niektoré radikálne žen-
ské hnutia však stále pokračujú v diskusiách o rode a odmietajú opustiť plat-
formu druhej vlny feminizmu, pretože podľa nich stále pretrváva. 

Momentálnu tretiu vlnu feminizmu možno okrem obsahu (t. j. reflektova-
ných tém, problémov a situácií) vyčleniť aj v rámci médií: zmenili sa obsah aj 
forma zobrazovania ženy v médiách. V súčasných postfeministických sme-
roch možno dešifrovať snahy odrážať sa od trendových záležitostí v spoloč-
nosti – napr. kozmopolitnosť, eko- a biotrendy, problém pozitívnej diskrimi-
nácie, zdravé životné prostredie, individualizmus, unisex móda –, čo vytvára 
paradigmu tém, ktoré následne vyústili do nových smerov v rámci feminis-
tického hnutia, ako napr. mužský feminizmus, postmoderný feminizmus, fe-
minizmus sociálnej konštrukcie a pod. Za jednu z najvýraznejších a priam 
určujúcich zmien považujeme zmenu mediálneho obrazu žien, t. j. objavujúci 
sa fenomén tzv. girl powergirl powergirl powergirl power – žena je v médiách zobrazovaná ako rovnocenná 
protivníčka k mužským akčným hrdinom; girl power model apeloval na uve-
domenie si vlastných možností žien a k ich aktívnemu využívaniu vo svoj 
prospech, čím sa v priebehu takmer dvadsiatich rokov vytvorila paradigma 
novej ženskej predstaviteľky (hrdinky) od Carrie Bradshaw cez Avril Lavigne 
až po Lisbeth Salander. V kombinácii s objavujúcimi sa novými médiami za-
čali v 90. rokoch vznikať aj nové feministické médiá – anarchofeministické 
magazíny, tzv. fanziny4 ponúkajúce vlastné čítanie a dekódovanie historic-
kých symbolov, ktoré sa objavilo aj v prípade ikony Rosie The Riveter. Kým 
pôvodne to bola postava z motivačných We Can do it! plagátov, v 90. rokoch 
minulého storočia sa Rosie z plagátu objavila na titulke časopisu Smithsonian: 
v sprievodnom článku sa spomínal pôvodný plagát, ktorý vznikol v 40. ro-
koch minulého storočia, a podľa článku symbolizovala Rosie „ženskú silu, 
patriotizmus a ekonomickú sebestačnosť“ (Weiss, 2009). 

Tento symbol použilo anarchofeministické ženské hnutie v rámci ironic-
kého zobrazovania vzťahu štát – žena. Anarchofeministky preferujú anarchis-
tické myšlienky, žiadajú dekonštrukciu politickej, ekonomickej a spoločen-
skej hierarchie, pretože neplnia žiadnu funkciu v prospech svojho občana 
(ženy) a dôvodom ich zbytočnosti sú muži vo vrcholových vládnych funk-

                                                      
4 Fan + magazine, pôvodne označenie pre fanúšikovský časopis. 
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ciách; preto odmietajú a nepodporujú myšlienku štátu. V masovej kultúre sa 
často objavuje jav absencie diskurzívneho čítania (dešifrovanie syntagmy me-
dzi autorom a príjemcom) a čítania subkultúry s porozumením. Dominantná 
kultúra je semioticky povrchná a zvykne čerpať z alternatívnych kultúrnych 
zdrojov (napr. vždy prítomné subkultúry determinujúce jej dominantnosť), 
ktoré vníma a interpretuje populárne, t. j. tak, aby boli pochopené najvyšším 
možným počtom oslovených prijímateľov a prevažne formálne bez znalostí 
vnútorných (obsahových) väzieb a štruktúr, čím dochádza k vytváraniu mo-
notematických symbolov: Rosie The Riveter v spojení s feministickým hnu-
tím vystupuje v prostredí anarchofeminizmu ako ironizujúci textironizujúci textironizujúci textironizujúci text o ženskej 
ekonomickej sile a štátom podporovanej potrebe sebarealizácie vedúcej 
k šťastnejšiemu životu, predstavuje v masovom prečítaní s použitím tzv. 
skratky pre masu symbol ekonomickej, sociálnej a spoločenskej ženskej hr-
dinky, čo je síce pôvodným významom tohto symbolu, nie však z pohľadu 
(anarcho)feminizmu, ale z pohľadu štátu v 40. rokoch minulého storočia, kto-
rému sa feministické čítanie vysmieva, pretože ho ironizuje: vládne kampane 
začiatkom 40. rokov 20. storočia zamerané na ženy prezentovali ženu ako 
manželku a matku pracujúcu v domácnosti. Začiatok druhej svetovej vojny 
znamenal povolanie otcov rodín do armády. Továrne zostali prázdne a výroba 
sa pozastavila; vtedy do manufaktúr nastupujú ženy. Rosie the Riveter je iko-
na americkej kultúry predstavujúca ideál ženskej robotníčky, ktorá pracuje 
počas druhej svetovej vojny v továrni na výrobu munície a zbraní; Rosie – 
predstava neúnavného pracovníka továrenskej linky – je prvou z propagan-
distických getgetgetget----womenwomenwomenwomen----totototo----workworkworkwork5 kampaní americkej vlády. 

Plagáty vyzývajúce ženy začať pracovať podľa Honey (1984) demonštrujú 
revolúciu v mediálnej prezentácii ženy a ženstva: samotný fakt, že žena môže 
vstúpiť do mužských topánok a nosiť ich rovnako pohodlne, znamenal zmenu 
zaužívanej predstavy obrazu ženy (Honey, 1984). Podľa nášho názoru však 
nešlo o revolúciu, ale o mediálny záblesk s oparom jedného z najsilnejších 
znásilnení masovej kultúry vôbec: po skončení vojny a návrate mužov naspäť 
do vlasti boli podľa historických dokumentov ženy z tovární masovo prepúš-
ťané, aby sa uvoľnili pracovné pozície pre mužov, a nastal návrat k dovtedy 
typickému modelu usporiadania vzťahov v rodine: muž-živiteľ a žena-matka 
v domácnosti. 

                                                      
5 Get-women-to-work – v preklade dostať ženy do práce; projekt organizovaný pod vedením War Ad-

vertising Council (WAC), Office of War Information (OWI) a americkej vlády. Na rok 1944 bol plá-
novaný program Women in the War. (Honey, 1984, s. 35) 
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Rosie The Riveter je teda symbolom ženskej sily, patriotizmu a ekonomic-
kej sebestačnosti, ale z diskurzu štátu, nie feministického hnutia tak, ako je to 
prezentované v rámci populárnej kultúry. 
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Demythologising of the Rosie the Riveter Myth 

Abstract 

The iconic We can do it! poster, illustrating female worker named Rosie dressed up in 
blue uniform and red scarf in her hair, has had its specific significance in pop culture: 
Rosie the Riveter is representing the (feminist) American cultural icon and the ideal of 
female worker. Nowadays, a lot of female artists refer to this cultural symbol. With the 
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advent of post-feminism in the 1990s of the last century occurred a new model 
portrayal of women in popular culture called girl power: girls and women are presented 
as strong personalities and they are creating the feminine variation of male action 
heroes. Popular culture and feminism use the symbol of Rosie as an example of a strong 
and determined woman. In this paper we are trying to map the emergence of the Rosie 
the Riveters cult and we are also interested in uncovering the historical background of 
the poster; we are focusing on the interpretation of the original poster and ideas in 
comparison with the current use of this symbol in popular culture. The paper identifies 
the emergence of the pop cultural myth of Rosie The Riveter and its impact on popular 
culture. 
 

Keywords 

pop culture – myth – feminism – girl power – Rosie the Riveter – poster We Can Do It! – 
cult 
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