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Abstrakt 
 Předmětem této bakalářské práce je qipao 旗袍 – ženský „národní oděv“, který se 

rozšířil v Číně po vzniku Čínské republiky a stal se významnou součástí dobové módy, ale 

také předmětem politické kritiky. Hlavními použitými prameny jsou články v dobových 

společenských časopisech včetně ilustrací, a druhotně i obrazový materiál publikovaný knižně 

v současné literatuře. První část práce je zaměřena na historii qipaa a popis proměn jeho 

konkrétní vizuální podoby. Druhá část je věnovaná analýze významů, které se s novým 

oděvem spojovaly. Hlavní aspekty, na které se zaměřuji, jsou: modernost, národní identita, 

vztah k tradici a vztah k Západu, nové vymezení ženskosti a postavení ženy ve společnosti. 

Poslední kapitola je věnována otázce zásahů politické moci do způsobu oblékání žen, zejména 

v kontextu ideologie Nový život (1934–37). 

 

Klíčová slova 

 qipao, cheongsam, hnutí Nový život, Čínská republika, čínský národní oděv, čínská 

národní identita, moderní čínská žena



Thesis abstract 
The subject of this bachelor's thesis is the qipao 旗袍 – the female "national apparel" 

that has spread in China during the Republic of China and has become both an important part 

of contemporary fashion and a subject of political criticism. The main sources used are 

articles in contemporary magazines including illustrations, and pictorial material published in 

secondary literature. The first part of the thesis focuses on the history of qipao and the 

description of changes of its particular visual form. The second part is devoted to the analysis 

of the meanings associated with this new clothing style. The main aspects I focus on are: 

modernity, national identity, relationship to tradition and to the West, a new definition 

of femininity and the role of women in Chinese society. The last chapter is devoted to the 

topic of political interference with the way of women’s dress, especially in the context of the 

New Life Movement (1934-37). 

 

Key words: 

 the qipao, the cheongsam, New Life Movement, Republic of China, Chinese national 

apparel, Chinese national identity, the modern Chinese woman 

  



 
 

 

Obsah 

1 Úvod ....................................................................................................................................7 

2 Historický kontext ...............................................................................................................8 

3 Oděv a jeho významy ........................................................................................................11 

3.1 Role oděvu ve společnosti ........................................................................................11 

3.2 Role oděvu v Číně .....................................................................................................12 

3.3 Móda .........................................................................................................................13 

4 Historie qipaa 旗袍 ...........................................................................................................16 

4.1 Mandžuské šaty .........................................................................................................16 

4.2 Od císařství k republice ............................................................................................19 

4.2.1 Xinhaiská revoluce ................................................................................................19 

4.2.2 Vzestup rychlé módy ............................................................................................21 

4.3 Rozporuplná 20. léta .................................................................................................22 

4.4 Mondénní 30. léta .....................................................................................................27 

4.5 Další vývoj qipaa 旗袍 .............................................................................................30 

5 Významy qipaa 旗袍 v průběhu jeho vývoje ...................................................................32 

5.1 Qipao 旗袍 jako symbol národní identity ................................................................32 

5.2 Tradice vs. modernost ...............................................................................................33 

5.3 Ženskost, sexualita a feminismus .............................................................................35 

6 Móda vs. ideologie ............................................................................................................38 

7 Proč právě qipao? .............................................................................................................42 

8 Závěr .................................................................................................................................44 

Seznam použité literatury .........................................................................................................46 

Prameny ................................................................................................................................46 

Odborná literatura .................................................................................................................47 

Přílohy .......................................................................................................................................50 

Obrázový materiál .................................................................................................................50 

 

 



 7 

1 Úvod 

Předmětem zájmu této práce je čínský ženský oděv známý jako qipao 旗袍.1 Pozornost je 

věnována období Čínské republiky, okrajově pak i odívání žen před revolucí roku 1912 a po 

revoluci roku 1949. Qipao se během tohoto období stalo významnou součástí dobové módy 

a postupně získalo status národního kroje.  

Cílem této práce je představit vývoj qipaa přibližně v letech 1920–1947 a následně 

zkoumat vizuální a významové změny v jeho vývoji v širším kontextu.  

V první části jsou shrnuty historické souvislosti, které utvářely společenské klima dané 

doby a podílely se na transformaci qipaa. V navazující popisné části práce porovnávám 

sekundární literaturu s články a obrazovou dokumentací z dobového tisku a shrnuji dostupné 

informace o vizuální stránce qipaa a jeho vnímání v různých společenských kruzích. 

Konkrétně jsou použita periodika Ženský deník (Funü shibao 婦女時報), Krása a elegance 

(Linglong 玲瓏) a  Moderní rodina (Xiandai jiating 现代家庭). Hlavní část práce je věnována 

analýze společenských a politických významů qipaa. Mezi sledované aspekty patří vztah 

k modernosti a tradici, západní kultuře, pojetí ženskosti a postavení ženy v čínské společnosti. 

Poslední kapitola je věnována vztahu tohoto nového oděvu a politické moci. 

Českou terminologii vztahující se k čínskému oděvu ve většině případů přejímám 

z monografie Čína – země hedvábí: od starověku po současnost (Heroldová 2010). Pro zápis 

čínských znaků používám mezinárodně užívanou transkripci pinyin. Přílohu k práci tvoří 

výběr obrazového materiálu s přeloženými komentáři z dobového tisku. Slova „šaty“, 

oděv“ a „oblečení“ jsou používána převážně jako synonyma, pojem „šaty“ je tedy třeba 

vnímat jako genderově neutrální. 

  

                                                
1 V anglicky psané literatuře je často používán termín cheongsam, kantonský zápis dlouhé róby changshan 長衫. 
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2 Historický kontext 
 Proces industrializace a utváření moderní společnosti od poloviny 18. století znamenal 

radikální změny, které otřásly Evropou.2 O to větším šokem byla konfrontace s moderním 

Západem pro Čínu 19. století. Čínská společnost byla historicky uspořádána jako 

byrokraticky-feudální stát s důrazem na rituály a tradici. Čínská společnost byla rozvinutou 

strukturou, jež byla řízena propracovanou soustavou konfuciánských principů, které napříč 

dynastiemi upravovaly mezilidské vztahy a určovaly správné chování, včetně pravidel 

vhodného odívání (Černá 1976: 44–45).  

 Poslední císařská dynastie Qing 清 (1644–1912) byla založena Mandžuy (Manzuren 

滿族人) – potomky džürčenských kočovnických kmenů z oblastí na sever od čínských hranic. 

Ti sice překvapivě obratně získali náklonnost čínských vzdělanců a upevnili svou moc 

integrací vlastního nehanského obyvatelstva do původní hanské (Han 漢) kultury, zároveň 

však zachovávali jisté rozdíly a nepotlačovali vlastní identitu. Nelibost k cizovládě způsobila 

několik krvavých povstání hanského obyvatelstva. V tu chvíli byla qingská vláda 

konfrontována s náročným úkolem stabilizace čínské společnosti a udržení po staletí 

fungujícího hospodářsky-politického systému, a to v době, kdy se měnila velká část 

civilizovaného světa. O čínská území se začala zajímat řada zahraničních mocností, na což 

Čína nebyla vojensky připravena. K osudným konfliktům patřily především dvě Opiové války 

(1839–1942 a 1856–1858). Dalším vojensko-politickým neúspěchem byla prohraná válka 

s Japonskem o vliv v Koreji a Sino-francouzská válka (1884–5). Porážky v těchto válkách 

měly pro Čínu těžké materiální následky, především však otřásly národním sebevědomím 

a důvěrou v tradici (Dillon 2010: 101–115).  

 Reakcí společnosti byly snahy o radikální sociálně-politické reformy inspirované 

příkladem vyspělých západních zemí. Posledních čtyřicet let mandžuské vlády bylo obdobím 

radikální transformace čínské společnosti – tzv. Hnutí za sebeposílení (Ziqiang yundong  

自強運動 ) se neslo v duchu “osvojení západní techniky a zachování tradičních hodnot” 

(Fairbank 1998: 365). Reformní hnutí s cílem prosadit reformy shora zahájil po prohrané 

válce s Japonskem konfuciánsky vzdělaný učenec Kang Youwei 康有為 (1858–1927), jehož 

hnutí za konstituci vyvrcholilo v roce 1898 obdobím Sta dní reforem (Wuxu bianfa 戊戌变法 

nebo Bairi weixin 百日維新). Hnutí usilovalo o prosazení reforem státní administrativy, 

                                                
2  Viz např. Bayly, C. A. (2004). The birth of the modern world, 1780–1914: global connections and 
comparisons. Malden, MA: Blackwell Pub. 
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vzdělání, zákonů, hospodářství, techniky, armády a policejních složek. Tento 

pokus nastartovat modernizaci byl sice potlačen (Fairbank 1998: 266), mandžuský dvůr si 

však uvědomoval potřebu změn a na počátku nového století začal opatrně realizovat novou 

politiku. Díky reformním snahám vznikla v letech 1901-1906 ministerstva školství, zahraničí, 

obchodu, policie a války. Byl zrušen tradiční zkouškový systém a do státní správy byli 

rekrutováni absolventi moderních škol západního typu, včetně těch, kdo vystudovali 

v zahraničí. V té doby už však dynastie Qing ztratila veškerou důvěru a nezadržitelně se blížil 

její pád. V roce 1908 zemřel císař a jeho nástupcem se stal tříletý Puyi 溥儀, čímž konečně 

došlo k oslabení dynastie, na které mnozí čekali.  

Mezi ně patřil i doktor Sunjatsen (Sun Yixian孫逸仙), vůdčí osobnost nacionalisticky 

orientované Revoluční ligy, zaznamenal několik neúspěšných pokusů o převrat, než konečně 

v roce 1911 s pomocí Nové armády (Xinjian lujün 新建陸軍) organizovaným útokem získal 

vládu nad městem Wuchang 武昌. Útok spustil řetězovou reakci – provincie jedna po druhé 

vyhlásily nezávislost od mandžuské dynastie(Dillon 2010: 143). Tato revoluce se zapsala do 

dějin jako xinhaiská (Xinhai geming 辛亥革命 ), podle názvu roku 1911 dle čínského 

kalendáře. Dvůr neměl na výběr – 12. února 1912 abdikoval císař a Sunjatsen se stal prvním 

čínským prezidentem.  

 První léta po založení republiky s sebou nutně musela nést určité výzvy, situaci však 

ještě více zkomplikovala první světová válka. Mladí revolucionáři v čele se Sunjatsenem 

neměli žádné zkušenosti s vládnutím a  ze strany elit se jim dostávalo minimální podpory, což 

mělo za následek, že byla Čína uvržena do krušného Období severních militaristů (Junfa 

shidai 軍閥時代 , 1916–1925), kdy byla rozsáhlá území ovládána vojenskými veliteli 

(Fairbank 1998: 287–292). Toto období představovalo maximální oslabení státní moci, ale 

paradoxně bylo zároveň etapou pozoruhodných úspěchů na poli kultury a hospodářství 

(Fairbank 1998: 295).  

Čína nadšeně přijímala vše nové a západní, populární kulturu, kinematografii, 

literaturu a výtvarné umění. Přesto zůstalo zachováno mnoho z domácí kultury, na popularitě 

neztratila například tradiční čínská opera, která ve stejné době prožívala období svého 

největšího rozkvětu. Příkladem propojování různých kulturních vlivů může být čínský film 

rozvíjející se ve 20. letech, kdy vznikla řada děl inspirovaných tradiční operou (Dillon 2010: 

204–207).  

 Důsledkem pádu dynastie Qing a prostupování vlivů západní civilizace do čínské 

společnosti došlo k její rozsáhlé modernizaci ve všech směrech. Z pohledu čínské inteligence 

Čína potřebovala nejen změnu politického systému, ale i důkladnou sociální a intelektuální 
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reformu, která by zpochybnila konfuciánskou tradici a navrhla nové myšlení pro novou Čínu 

(Dillon 2010: 172). V tuto chvíli byla nasnadě inspirace Evropou. Roku 1917 se mezi 

intelektuály začal formovat radikální myšlenkový proud, později známý jako Hnutí za novou 

kulturu (Xin wenhua yundong 新文化运动 ). Jeho hlavním cílem bylo odstranit tradiční 

konfuciánské myšlení a vytvořit novou společnost budoucnosti, postavenou na demokracii 

a vědě (Dillon 2010: 174–5). Jeho vrcholem byly masové anti-imperialistické demonstrace 

studentů a inteligence vyvolané v květnu roku 1919 Versailleskou smlouvou, které vyústily 

v protesty po celé Číně – toto období je známé pod názvem Májové hnutí.3 Právě v této době 

začalo v Číně sílit nacionalistické cítění. 

 Ze Sunjatsenovy Revoluční ligy se po založení republiky stala Čínská národní strana 

neboli Kuomintang (Guomindang 国民党).4 Po Sunjatsenově smrti v březnu 1925 na jeho 

místo nastoupil Čankajšek [Jiang Jieshi 蔣介石] (Fairbank 1998: 320–323). Ten s pomocí 

Národní revoluční armády (Guomin gemingjun 國民革命軍) v roce 1928 uskutečnil tzv. 

Severní pochod (Beifa zhanzheng 北伐战争)5 a ukončil tak období severních militaristů. 

Sjednotil tak většinu čínského území pod vládu KMT, která pak trvala až do roku 1949. 

V roce 1934 Čankajšek zorganizoval Hnutí za nový život (Xin shenghuo yundong  

新生活運動),6 jež mělo lidem vštípit staré ctnosti a řádné chování (Fairbank 1998: 331). 

Jedním z aspektů řádného života bylo pochopitelně i vhodné odívání. 

  v podstatě celé období existence Čínské republiky bylo protknuté motivem 

intenzivního hledání – hledání politického uspořádání, hledání nové čínské kultury, hledání 

vlastní role mezi světovými velmocemi – Čína zoufale potřebovala definovat novou národní 

identitu.  

                                                
3 Hnutí za novou kulturu, Májové hnutí a obecně modernizační tendence v první čtvrtině dvacátého století byly 
vždy záležitostí především obyvatel velkých měst a inteligence. Velká většina čínského lidu, která žila na 
venkově, minimálně až do roku 1949 stále žila ve světě dominovaném tradiční kulturou (Fairbank 1983: 408). 
4  Dále jen KMT. 
5 Čankajškova armáda se vydala z Kantonu na sever do údolí Dlouhé řeky (長江 nebo 揚子江) a porazila vojska 
čtyřiatřiceti militaristů (Fairbank 1998: 476). 
6  Nebo jen Xin shenghuo 新生活 – Nový život. 
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3 Oděv a jeho významy 

3.1 Role oděvu ve společnosti 
 Dějiny odívání poskytují společenským vědcům jedinečný pohled na dobovou 

atmosféru. Obrovskou výhodou pozorování vývoje oděvu ve společnosti je velký objem 

pramenů, především pak vizuálních. Aby mělo zkoumání dějin odívání opravdový smysl 

nejen pro módní návrháře, je třeba zkoumat je více do hloubky a promýšlet širší společenské 

souvislosti. Oděv má několik primárních významů. Je způsobem zakrytí těla, ať už jej 

schováváme ze studu, z hygienických důvodů, nebo jej chráníme před slunečními paprsky, 

chladem či vlhkostí. Oděv je ale zároveň velmi důležitou formou materiální kultury 

a prostředkem neverbální komunikace. Slovy historičky Mileny Lenderové je oděv: 

„[…] propojení mimořádně rozmanitých vlivů vycházejících z textilních 

a krejčovských technik (ty byly zpravidla konzervativnější), ze sociálních struktur, 

z hospodářských možností, z imperativu účelnosti (oblek dělníka či vojáka), 

z genderového kódu (zdůrazňovaného či naopak popíraného), z psychologických 

postojů, z ideologií i politiky (ať jde o oblečení revolucionářů či prvních feministek.“  

Tato definice z knihy z dějin české každodennosti: Život v 19.století (Lenderová: 100) 

je dokonale aplikovatelná i na čínské prostředí. I oděv, který z pohledu jednotlivce třeba 

zdánlivě o ničem nevypovídá, v sobě vždy nese rozmanitou řadu významů a konotací. 

Nepatrné změny v odívání určité sociální skupiny mohou reflektovat politické dění, 

ekonomickou situaci, náboženství, etiku, hodnoty, vlivy cizích kultur, psychologii společnosti 

a mnohé další. A proto něco tak zdánlivě povrchního, jako jsou změny v oblékání, nám může 

velmi často pomoci lépe pochopit dějiny světa. 

 Významy, které nám různé typy a znaky oděvu sdělují, závisí na naší subjektivní 

interpretaci. A navíc samotné významy, které jednotlivým aspektům oděvu přikládáme, jsou 

ovlivněny naším kulturním zázemím a „závisí na naší improvizaci při uplatňování naučených 

významů šatů v konkrétních sociálních situacích“ (Roach-Higgins & Eicher 1992: 4). Ve 

společnostech a podskupinách v rámci jednotlivých společností se liší také vnímání toho, jak 

má vypadat odívání cudné a jaké už je nemravné, co je krásné a co ohavné. 
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3.2 Role oděvu v Číně 
 Jak dále zdůrazňuje Milena Lenderová v kapitole o odívání v českých zemích 

v 19. století, módu v Evropě převážně diktovali mocní. V čínském kontextu to platí dvojnásob. 

Zatímco v Evropě šlechtické rody určovaly trendy tím, co nosily a každý je chtěl napodobit, 

v Číně bylo přísně regulováno, co směli příslušníci jednotlivých společenských vrstev nosit. 

Ačkoliv odívání bylo a je jedním z primárních projevů sociální hierarchie po celém světě, 

v tradiční Číně to bylo obzvláště patrné. Komplexní pravidla, která určovala, co se má nosit, 

především při obřadech a jiných významných příležitostech, platila především pro nejvyšší 

společenské vrstvy. Správné odívání bylo formulováno již v nejstarších rituálních textech – 

Kniha obřadů (Li ji 禮記) i Zhouské obřady (Zhou li 周禮) obsahují části věnované oděvu. 

Každá následující dynastie pak měla nařízení vlastní. Podle nařízení dvora bylo jasně dáno, 

které látky, barvy a vzory se měly nosit k jakým příležitostem a v jaké společenské vrstvě – 

jinak vypadal oděv určený na obětní rituály, jinak oděv určený ke dvoru, dále existovala 

armádní uniforma, oděv smuteční a svatební (Heroldová 2010: 34; Hua 2005: 3). 

Když Čínu v 17. století dobyli Mandžuové, přejali v řadě ohledů čínskou kulturu. 

Zároveň ale dbali na to, aby si uchovali charakteristické rysy své vlastní kultury, včetně 

oblečení a úpravy vlasů. Na počátku dynastie panovníci zakazovali mandžuským ženám nosit 

hanský oděv a podvazovat dívkám nohy a obouvat je do tradičně hanských „zlatých lilií“ – 

drobných vyšívaných bot loďkovitého tvaru. I přes tento zákaz se však oděvní styly obou 

etnik postupně začaly ovlivňovat a v pozdějším období dynastie Qing už mandžuské ženy 

běžně nosily i oděvy podobné hanským (Gao 2012: 10). Mužů se toto pravidlo netýkalo, 

vláda se naopak snažila přimět hanské muže, aby se přizpůsobili mandžuskému způsobu 

oblékání, včetně typického účesu s vyholenou přední částí hlavy a copem. Snaha Mandžuů 

donutit čínské muže nosit mandžuské oblečení se sice nejprve setkala s odporem, ale nakonec 

bylo dosaženo kompromisu a postupné fúze obou stylů (Hua 2005: 3–8). 

Manžuské a hanské ženy se přesto od sebe daly velice snadno rozlišit. Tradiční oděv 

hanských žen byl v průběhu dějin převážně vzdušný a mnohovrstvý. Žena měla být cudně 

zahalena, její křivky schovány pod překrývajícími se látkami.7 Široké rukávy byly často tak 

dlouhé, že nebyl vidět ani centimetr kůže (Gao 2012: 10, Hua 2005: 9). Široké, dlouhé 

a vícevrstevné bylo také oblečení mandžuských žen, lišilo se však střihem.8 Odstoupení od 

tradice volných oděvů, ve kterých byly ženy pečlivě zahaleny, bylo pozvolné, ale 

                                                
7 Viz obr. 1. 
8 Viz obr. 2. 
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přesto vyvolávalo bouřlivé reakce. Změny však byly zcela nevyhnutelné – Čína byla chtě 

nechtě pohlcena moderním fenoménem jménem móda. 

3.3 Móda 
Móda je více, než jen snaha zodpovědět otázku, zda chceme více nosit to, co všichni 

ostatní, nebo naopak to, co nikdo jiný nemá. Móda je ve svém nejširším slova smyslu rychlý 

sled změn široké škály kulturních projevů, zahrnujících nejen oblečení a jiné hmotné statky, 

ale také jazyky, společenské způsoby, chutě i názory. Otázkou, jakou roli móda hraje v lidské 

společnosti, si klade nejeden společenský vědec. Slovy francouzského sociologa a filosofa 

Gillese Lipovetského je móda procesem „spojení systému pomíjivosti a systému estetických 

fantazií“. Je oslavou společenské přítomnosti, projevem emancipace jedince, představuje 

proces modernizace a východisko ze světa tradice. V dějinách módy hrály hlavní roli moderní 

kulturní hodnoty a významy, které povyšují především novost a vyjádření lidské individuality. 

Podle Lipovetského právě tyto významy daly módě vzniknout konkrétně v Evropě pozdního 

středověku (Lipovetsky 2010: 11). 

 Některých oblastí lidského kulturního života se móda dotýká více, než jiných. V tom 

nejužším a asi nejužívanějím slova smyslu módu vnímáme jako jeden z procesů řídící vývoj 

oděvu. Milena Lenderová oděvní módu definuje jako formu kolektivního chování, která 

prochází téměř všemi společnostmi a časy. Inspiraci čerpá v originalitě a inovaci, která často 

určitým způsobem neguje stávající normu. V tomto významu je móda nadindividuální 

sociální proces, jenž spojuje „zálibu v imitaci a změnách, konformismus a individualismus, 

snahu splynout se společenskou třídou a touhu odlišovat se, byť jen drobnými detaily.” 

(Lenderová, 101).  

Módu v tomto úzkém smyslu lze nalézt pouze v kontextu masového trhu 

industrializovaných společností (Finnane 2008: 56). Oděv nezápadních kultur bývá často 

považován pouze za neměnný odraz společenské hierarchie a zvyků, a proto je spojován 

s tradicí, ne s módou. Někteří badatelé včetně Lipovetského fenomén módy zasazují striktně 

do evropského prostředí a ostatním kulturním oblastem ji upírají. Další autoři (Craik 2005, 

Maynard 2004) tomuto názoru oponují a za plnohodnotné módní systémy označují i ty, které 

nejsou součástí „vysoké módy“, tzv. haute couture, tedy systém točící se kolem evropských 

elitních návrhářů.  

Slovy Jennifer Craik (2005: 5) „módní systém ztělesňuje denotaci přijatelných kódů 

a konvencí, určuje limity oděvnímu chování, předepisuje přijatelné – a zakazuje nepřijatelné – 
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způsoby zahalování těla a neustále reviduje pravidla módní hry. V tomto světle je „oblékání 

těla” znakem všech kultur, ačkoliv specifické technologie se v různých kulturách liší.“  
I Antonia Finnane (2008: 66) je toho názoru, že moderní móda na počátku 20. století 

v Číně měla kořeny v módě dob minulých. Trh ve velkých městech již v pozdním císařství 

byl dle jejího názoru citlivý ke společenským změnám a hbitě reagoval na nové hodnoty 

módní sféry.  

Teprve ve dvacátých letech 20. století získal módní průmysl v Číně svůj tvar. Byl 

charakterizován mechanizovanou textilní produkcí, reklamou v podobě billboardů a novin, 

módními přehlídkami, rozšířením obrázkových magazínů a konkurenčním bojem mezi 

místními a zahraničními produkty. Politické dění se dostalo do centra pozornosti mladých 

vzdělaných žen. Na počátku 20. století vzniklo množství ženských časopisů, ve kterých se 

běžně objevovala vedle sebe témata spjatá s národní situací a módní tipy (Finnane 2008: 95). 

I před touto dobou lze mluvit o „módě” v čínských městech, ale faktem zůstává, že módní 

průmysl ze své podstaty existuje pouze za přítomnosti kapitalistického trhu a industrializace. 

Rozvoj módy byl nejvíce patrný v Šanghaji, která se ve 20. letech stala nezpochybnitelnou 

módní metropolí (Finnane 2008: 101). Šanghaj byla centrem lokálního i mezinárodního 

obchodu. Významný Šanghajský deník (Shenbao 申報) hrál klíčovou roli při vzniku reklamní 

kultury (Finnane 2008: 123). Nové styly oblékání byly dokumentovány a zároveň šířeny skrze 

reklamy na jiné komodity, především pak cigarety. Specifickým stylem reklam za Čínské 

republiky (1912–1949) byly plakáty s kalendáři (yuefenpai 月份牌 ), které prodávaly 

kosmetiku, léky, látky či cigarety. Právě na nich jsou zachycena pravděpodobně ta 

nejkrásnější a nejvýraznější qipaa, která ale neodpovídají tomu, jak se qipao běžně nosilo 

(Ling 2009: 260). Plakáty byly vydávány především v Hongkongu a Šanghaji, a skvěle je 

doplňoval filmový průmysl, který v Šanghaji 30. let vzkvétal (Finnane 2008: 124–126). 

Dalším důležitým médiem šířícím nejnovější módu byly obrázkové magazíny huabao 畫報, 

které společně s novinami pravidelně publikovaly návrhy a fotografie módně oděných žen.  

Mezi známé ženské časopisy patřil například Linglong či Funü zazhi. Linglong byl 

velmi populární kapesní ženský časopis vydávaný v Šanghaji v období od března 1931 až do 

srpna 1937 – právě v době největší popularity qipaa. Obsahoval módní tipy, rady do života, 

informace o filmech a slavných herečkách a četné obrázky a fotografie. Zabýval se 

nejrůznějšími ženskými záležitostmi a reprezentoval hlas čínských žen ve společnosti. Jeho 

první část obsahovala články na témata týkající se vztahů, intimního života a osobní hygieny, 

a také zprávy ze světa týkající se žen. Druhá polovina byla věnována recenzím filmů, 
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novinkám ze světa čínských i zahraničních filmových hvězd a podobným tématům. Čtenářky 

Linglongu byly především studentky a ženy z větších měst (Ling 2009: 260).9  

 Zatímco časopisy o celebritách nebo oděvu publikovaly opravdu jen ta nejluxusnější 

qipaa, která se nosila jen v kruzích zábavního průmyslu nebo mezi „moderními dívkami“, 

Linglong si nechal zasílat fotografie přímo od svých čtenářek a ve skoro každém vydání 

nějakou z nich otiskl na titulní stranu (Ling 2009: 261). Deník zároveň obsahoval kresby od 

známého ilustrátora Ye Qianyua 葉淺予 , které byly doplňovány o články o nejnovějších 

trendech. 

  

                                                
9 Většina vydání Linglongu je dostupná v elektronické databázi na: 
http://kjc-sv013.kjc.uni-heidelberg.de/frauenzeitschriften/index.php. 
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4 Historie qipaa 旗袍 
Dějiny qipaa jsou v podstatě sledem událostí, které způsobily, že se během několika 

desetiletí z moderního oděvu stal oděv národní, a tedy vnímaný (nejen v zahraničí, ale 

nezřídka i mezi Číňany) jako tradiční. Proč tuto roli převzalo právě qipao je otázkou, která 

prozatím nebyla uspokojivě zodpovězena, a možná nezodpovězena zůstane. Do určité míry 

lze původ qipaa vysledovat zkoumáním politických, ekonomických a kulturních okolností 

dané doby. Ať už k tomu došlo jakkoliv, je jisté, že bylo dominantním ženským oděvem 

čínských žen za Čínské republiky pod vládou KMT. Nosily jej ženy z modernizujících se 

čínských měst (především šlo o Šanghaj a Peking, ale postupně i další velká města jako 

Tianjin nebo Guangzhou), které patřily k vyšším a středním společenským vrstvám. Jiná 

qipaa nosily studentky, jiná prostitutky a jiná prodavačky, všechny se však do určité míry 

snažily působit moderně a odívat se dle poslední módy (Finnane 1996: 119–120, Ling 

2009: 267). 

4.1 Mandžuské šaty 
Původ qipaa 旗袍  v mandžuských šatech je přímo doložen i jeho názvem. Qi 旗 

znamená „korouhev“ a odkazuje na společenské a vojenské uspořádání Mandžuů. Slovo pao 

袍  znamená dlouhý jednodílný oděv. 10  Někdy je qipao také nazýváno changshan 長衫 

(v anglicky psané literatuře je používán kantonský přepis cheungsam nebo cheongsam), 

doslova „dlouhá košile“, jelikož připomíná literátský šat stejného jména (Laing 2003: 99).11 

Ač se souvislost mezi inspirací šaty mandžuských žen a šaty čínských mužů zdá být zprvu 

nejasná, tyto dva vlivy, které přispěly ke vzniku dnešního qipaa jsou v podstatě jedno a totéž. 

Mandžuský tradiční ženský oděv byl totiž obecně považován za upjatý a spíše mužný. Muži 

byli totiž nuceni na rozdíl od hanských žen přejmout některé aspekty mandžuského oděvu 

a tak byly jejich šaty od počátku dynastie Qing střiženy rovně, zatímco hanské ženské šaty se 

obvykle zavazovaly v pase a o něco více ho tak zdůrazňovaly (Chang 1943: 60).12 

                                                
10 Pao 袍 je tradiční hanský zavinovací oděv, který se vyskytuje už za dynastie Západní Zhou. V různých 
historických etapách mělo různé varianty, základní charakteristikou je délka ke kotníkům. 
11 Dnes je také možné setkat se s označením qipao 祺袍, kde je znak 旗 nahrazen homofonním znakem 祺 
s významem „šťastný, příznivý“. Toto označení je však ojedinělé a jeho původ není známý. Yang Cuizhu se o 
něm zmiňuje ve své disertační práci (2007) a přikládá autorství čínskému historikovi Wang Yujinovi (1975). 
12 Viz obr. 1 a 2. 
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Když Mandžuové dobyli čínské území, přinesli si s sebou také vlastní oděvní 

zvyklosti. Zpočátku sice existovala tendence spíše se přizpůsobovat místním oděvním 

tradicím, mingské oblečení totiž Mandžuové částečně nosili ještě před vpádem na mingské 

území a příliš neodlišovali vlastní a mingský oděv. Velmi záhy však pochopili, jak důležitá 

jsou oděvní pravidla pro úředníky padlé dynastie. A tak se dynastie Qing 清 (1644 a 1911) 

rozhodla vydat oficiální pravidla odívání pro Hany stejně tak jako pro své vlastní etnikum, tak 

aby skrze odívání upevnila svou moc a zároveň si uchovala vlastní identitu (Heroldová 

2010: 104, 106). V roce 1766 císař Qianlong vydal sadu předpisů pod názvem Ilustrovaná 

pravidla rituálních předmětů císařského dvora (Huangchao liqi tushi 皇朝禮器圖式 ), 

obsahující nejrůznější příkazy týkající se rituálů. Jedna z jeho částí byla věnována oděvu – 

přesně specifikovala, jak se má oblékat císař a členové císařské rodiny, aristokracie, 

mandžuští úředníci, jejich manželky a dcery. Udávala pevná pravidla pro nejrůznější formální 

i neformální příležitosti a roční období, zároveň obsahoval systém pokut pro případ, že 

pravidla nebudou dodržována. Neurozeného obyvatelstva se týkala jiná nařízení, nesměli 

například imitovat dvorský šat (Garrett 2007: 10–11). 

Hanští muži byli povinni nosit mandžuské oblečení s drobnými úpravami (Gao 

2012: 14). Vzhled mandžuského oděvu vycházel z tradic lovecké, nomádské kultury, zatímco 

volný hanský oděv z tradice zemědělské. Mandžuové zúžili mingský šat a přidali prvky 

pocházející z oděvu vhodného pro jízdu na koni, jako byly rozparky po stranách mužského 

šatu a dlouhé rukávy přesahující přes prsty rukou. Celkový střih oděvu vykazoval 

mandžuského ducha, zatímco detaily, insignie a dekory vycházely z mingského 

oděvu.“ (Heroldová 2010: 106).  

Ženy si musely naopak ponechat své tradiční šaty, nezávisle na svém etnickém původu. 

Některé prvky jejich šatů byly podobné – hanské i manžuské dámy nosily pod oděvem spodní 

kalhoty zakrývající stehna. Jiné byly zcela odlišné. Hanské ženy na spodní kalhoty oblékaly 

delší volné kalhoty a přes horní část těla spodní roucho, jehož rukávy vykukovaly ven zpod 

svrchního šatu. Kalhoty mohly být velmi široké kolem stehen, avšak stažené u kotníků 

ovinkami a nebo celkově volné s vyšívaným dolním lemem. V pase je přidržovaly šňůrky. 

Kalhoty nebyly považovány za projev emancipace ženy jako v Evropě. Byly po řadu století 

běžnou součástí ženského šatníku všech společenských vrstev a měly naopak zahalující 

funkci. Od svých historických předchůdců se nové kalhoty lišily pouze materiálem a dekory. 

Při formálních příležitostech přes kalhoty přišla zavinovací panelová sukně qun 裙. Ta se 

skládala z obdélníkových panelů, jednoho vzadu a dvou překrývajících se vpředu. Na bocích 

sukně byly sklady, které se nesměly rozevírat. Upevňovala se podobně jako kalhoty šňůrkou 
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v pase. Žena poprvé sukni oblékala při svatbě. Barva sukně napovídala společenské postavení 

ženy. Respektované manželky a konkubíny oblékaly sukně v tmavých barvách, zatímco 

vedlejší manželky a konkubíny mohly nosit sukně jasných barev (Heroldová 2010: 109–111). 

Kabátky ao 襖 sahaly do délky kolem boků či do půlky stehen, byly velkorysého střihu, 

zapínaly se na střed či na stranu a měly široké rukávy, jejichž šíře a dekor podléhaly módním 

vlnám. 13  V druhé polovině 19. století bylo ao velmi objemné. Čím bylo objemnější 

a zdobnější, tím bohatší byla rodina jeho majitelky. Ženy v takovém oděvu vypadaly drobně a 

křehce. Šaty také dokonale zakrývaly kdejaké nedokonalosti postavy (Chang 1943: 84). 

Roucha měla někdy krátký kulatý límec. Vyšší límce se šily a prodávaly zvlášť a nosily se 

jako ozdoby, na zahřátí nebo k formálním příležitostem (Finnane 2008: 94). Oblíbený byl tzv. 

oblačný límec – odepínací hranatý límec se dvěma bohatě vyšívanými rohy na ramenou 

a jedním vpředu a vzadu (Heroldová 2010: 112–3). Namísto dnešních podprsenek hanské 

ženy kolem hrudi a břicha ovinovaly kus látky čtvercového tvaru známý jako zástěrka dudou 

肚兜.14 

Přestože se během tří století společné historie obou etnik oděvy Mandžujek a Hanek 

navzájem ovlivňovaly, daly se od sebe velmi snadno odlišit. Nejvýraznějším rozdílem, pokud 

jde o šaty, byl fakt, že mandžuské changpao長袍 bylo jednodílným oděvem splývajícím od 

ramen až ke kotníkům. Mezi další výrazné rozdíly patřila obuv, líčení a úprava vlasů. Ženy 

dynastie Qing si potrpěly na rozmanité a bohaté účesy, mandžuské a hanské se však lišily. 

Hanky nosily různě zdobené uzly a drdoly, Mandžujky tradičně nosily komplikované účesy 

s dřevěnými konstrukcemi, falešnými vlasy a množstvím dalších doplňků jako byly třásně, 

květiny, jehlice a další (Heroldová 2010: 117).  

Tradiční ženská obuv za dynastie Qing nebyla nijak pohodlná. Mandžujky z bohatých 

rodin se tradičně obouvaly do vysokých bot na koturnech,15 ženy z nižších vrstev pak nosily 

o něco pohodlnější boty na podrážce ve tvaru loďky. Hanské ženy si svazovaly nohy do 

tzv. zlatých lilií, které poté obouvaly do hedvábných vyšívaných botiček. Svazování nohou od 

útlého dětství způsobovalo ošklivé znetvoření nohou a bolestivý pohyb. Nohy si svazovaly 

nejprve jen ženy z gentry, tuto praktiku ale začaly brzy kopírovat ženy všech společenských 

vrstev. Žena s „přirozenýma nohama“ byla považována za nevzhlednou a měla prakticky 

nulové šance se provdat (Heroldová 2010: 119–20). 

                                                
13 Viz obr. 1. 
14 Nebo také doudou (se stejnými znaky). 
15 Boty na koturnech Mandžujky nosily, aby napodobily opatrnou kolébavou chůzi hanských žen se zlatými 
liliemi, aniž by si musely obvazovat nohy.  
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4.2 Od císařství k republice 

4.2.1 Xinhaiská revoluce 
V poslední dekádě dynastie Qing v ženském odívání začínal převažovat trend 

jednoduchosti a minimalismu. Střihy se měnily z širokých na úzké, barvy ze zářivých na 

pastelové či tmavší, vyšívané zlaté lilie ustupovaly koženým střevíčkům, sukně byly postupně 

nahrazovány kalhotami. Významná čínská spisovatelka Zhang Ailing16 張愛玲 (1920–1995) 

přirovnala dobu před pádem dynastie k renesanci v Evropě – „období politického neklidu 

a společenského převratu” s sebou podle ní přináší i přiléhavé oděvy. Její článek z roku 1943 

„Čínský život a móda“17 předkládá přímé svědectví dobového zavržení starých šatů a hledání 

moderní náhrady. Z volných, vzdušných a vrstvených rouch se staly upnuté kabátky 

a poměrně úzké kalhoty (Chang 1943: 56). Tento i následný vývoj se pochopitelně nejprve 

týkal pouze mladých žen z majetnějších rodin vzdělanců a revolucionářů, případně pak 

kurtizán, které nové trendy nosily v přehnaných podobách (Finnane 2008: 92).  

Vývoj, kterým si ženy prošly za revoluce, byl v rámci dějin ženské emancipace v Číně 

asi nejvýraznější. Krok společnosti k připuštění žen ke vzdělání byl prakticky pozváním do 

veřejného prostoru – od něj přímo se odvíjel veškerý další vývoj, který na poli 

zrovnoprávnění žen ve dvacátém století proběhl. Vzdělané ženy ze středních a vyšších tříd se 

zajímaly o ženskou emancipaci, angažovaly se v primárně mužských aktivitách, například ve 

vojenském sektoru. Začaly se věnovat sportu, kladly důraz na fyzickou zdatnost a zdraví. 

Ženy silné a vzdělané, osvobozené od tradičních ideálů, zpočátku nebyly tradičně 

patriarchální společností snadno přijímány (Finnane 1996: 106–107). Inspirací pro mladé 

dívky se stala revolucionářka Qiu Jin 秋瑾 (1877?–1907), jež skandálně prohlásila: „Mým 

cílem je oblékat se jako muž! Pokud na sebe vezmu podobu muže, pak věřím, že má mysl se 

nakonec také stane mužskou!“ (Finnane 2008: 89). Mužské oblečení bylo symbolem 

mužských možností – pokud se žena mohla obléci jako muž, mohla získat vysoké vzdělání, 

mohla dokázat cokoliv (Finnane 2008: 88–91). „Cross-dressing“ čínských žen ale neměl 

erotický význam jako v Evropě – muži i ženy bez rozdílu již dříve nosili oděv nazývaný 

shenyi 

深衣, jehož střih byl velmi podobný pro obě pohlaví. „Oděv vyjadřoval určitou společenskou 

roli, která nebyla vázána na pohlaví nositele. Představitelem moderního národa na konci 

                                                
16 Také známá pod svým kantonským jménem Eileen Chang. 
17 Originál byl napsán v angličtině pod názvem „Chinese life and fashions“, v čínštině byl pak vydán o rok 
později s názvem „Kronika převlékání šatů“ (Gengyi ji 更衣記). 



 
 

 20 

19. století mohla být tedy i žena v mužském oděvu, neboť to byl především oděv, který 

vyjadřoval nacionalistické a reformní ideje.“ (Heroldová 2010: 130).  

Nový styl ženského oblékání tak pochopitelně vznikl v akademickém prostředí – mezi 

mladými studentkami. Civilizovaný nový oděv (wenming xinzuang 文明新装 ) 18  byl 

přizpůsoben aktivitám, jichž se mladé ženy účastnily – byl prostý, praktický a pohodlný, 

inspirovaný do velké míry evropskými vojenskými uniformami. Školní uniformy byly dle 

předpisů vydaných v roce 1907 v souladu s konfuciánskými konzervativními představami, 

zároveň však byly velmi moderní. Doporučená uniforma byla prostá, bavlněná, ustoupilo se 

od hedvábných výšivek. Skládala se z kalhot a haleny ke kolenům s dlouhým rukávem. 

Kalhoty byly v některých konzervativnějších oblastech nahrazeny sukní.19 Oděv se nápadně 

podobal mužskému dlouhému rouchu changshan 長衫  (Finnane 2008: 85). Poprsí bylo 

stahováno pruhem látky, aby vypadalo ploše. Dívky tak opravdu vypadaly velmi chlapecky, 

především v oblastech, kde se nosily kalhoty (Finnane 2008: 93). Tento styl začal být 

postupně populární i mezi ženami, které se v univerzitním prostředí nepohybovaly, chtěly 

však vypadat moderně (Gao 2012: 13). Rozhodně však nebyl obecně rozšířeným jevem. 

Většina žen v Číně stále nosila tradiční oděv a velkoměstské dívky oblečené novým 

způsobem byly občas v tisku zesměšňovány nebo kritizovány (Heroldová 2010: 132). 

Období bezprostředně po založení republiky v sobě neslo jakousi naivitu a idealismus. 

Oděvy mladých žen byly lehké, vyjadřovaly bezstarostnost jejich generace. Ženy z vyšších 

tříd nosily většinou černou nabíranou sukni, doma však nosily jen spodní kalhoty po kolena, 

kam také dosahovaly hedvábné punčochy. Kalhoty se zavazovaly pomocí hedvábné šerpy 

s třásněmi, kterou si některé nezbedné dámy nechávaly při vycházkách vykukovat pod sukní. 

To bylo považováno za nesmírně odvážné a provokativní (Chang 1943: 59).  

Toto naivní období nemělo dlouhého trvání. Velmi záhy nastal chaos jak politický, tak 

módní. Reportér pro Šanghajský deník Shenbao v roce 1912 pohoršeně popisoval oděvní 

evoluci a společenský zmatek, který ji provázel. „Číňané nosí západní oblečení, zatímco 

cizinci nosí čínské oblečení, muži se zdobí jako ženy a ženy jako muži, prostitutky 

napodobují studentky a studentky vypadají jako prostitutky.“ (Gao 2012: 13, Finnane 

2008: 99). Nové trendy v oblečení žen i mužů byly skutečně z velké části inspirovány 

západními vlivy a ignorovaly stávající oděvní etiketu a nařízení. Kabátky ao se postupně 

prodlužovaly a zužovaly. Lem kabátku býval většinou oblý a zdobený různými vzory. Sukně 

se šily ze stejné či podobné látky jako kabátky, dlouhé až ke kotníkům. Postupně se začaly 
                                                
18 Toto dobové označení je důkazem obdivu k západní civilizaci (wenming 文明) a odmítnutí čínské tradice. 
Čína chtěla být součástí moderního „civilizovaného“ světa. 
19 Viz obr. 4, 6, 8. 
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zkracovat pod kolena. Když už tradiční límce nemohly být vyšší, začaly se snižovat, až 

postupně prakticky zcela vymizely.  

Vedle postupně se vyvíjejícího čínského oděvu se nosily pochopitelně také oděvy čistě 

západní. Moderní žena se nemusela oblékat celá do západního oblečení, vliv západní estetiky 

byl znát i v jiných oblastech – bělení pleti, natáčení řas, tmavé oční stíny, krátké vlasy, trvalá, 

perlové náhrdelníky, kožešinové kabelky – to vše bylo běžně viditelné na ulicích velkých 

čínských měst (Hua 2005: 93). Touha po importu čehokoliv západního byla tak silná, že 

bohaté krásky dokonce nosily brýle jako doplněk, jelikož je vnímaly jako symbol modernosti 

(Chang 1943: 59). Nosily se i pletené šály (především bílé), hedvábné punčochy s černými 

výšivkami – obojí bylo podle poslední evropské módy (Finnane 2008: 97).  

Tento náhlý nárůst zájmu o západní módu po pádu císařství svědčí o odpoutání se od 

minulosti a zaměření na budoucnost. Nejdramatičtější změnou prošla pravděpodobně obuv. 

Odmítnutí svazování nohou přišlo až na konci 19. století ze strany čínských intelektuálů, kteří 

ženy se zlatými liliemi označovali za „deformovanou polovinu národa“. I přes propagandu 

moderního života a opakované zákazy svazování nohou ze strany vlády trvalo však několik 

desítek let, než tato praktika zcela vymizela (Heroldová 2010: 121). Poslední případ nově 

obvázaných nohou je známý až z roku 1949, ve kterém po založení Čínské lidové republiky 

následoval další zákaz této praktiky. 

Jedním z důsledků nového trendu přirozených “velkých” nohou na počátku století byl 

jistý zmatek pokud jde o šaty. Hanský oděv v kombinaci s přirozenými nohami vypadal 

nepatřičně. Některé hanské ženy s přirozenými nohami začaly nosit mandžuské šaty, to ovšem 

vyvolávalo značná nedorozumění. Jaké boty však měly nahradit zlaté lilie? Ženy samozřejmě 

mohly šít boty na nepodvázané nohy ze stejných materiálů a se stejnými výšivkami, představa 

nošení velkých vyšívaných bot se ale Číňankám zdála komická – možná proto, že by byly 

velmi podobné mužské obuvi. Jednou z možností byly mandžuské platformy, to však po 

převratu a silných protimandžuských náladách nebylo přípustné, zároveň byly velmi 

nepraktické. Poslední variantou byly pochopitelně evropské kožené boty, které také postupně 

získávaly na popularitě. S popularizací idey přirozených nohou měly mladé studentky (které 

nohy podvázané neměly) konečně možnost beze studu veřejně své nohy ukazovat – přestaly 

tedy nosit sukně dlouhé až k zemi a začaly nosit kalhoty či sukně kratší (Finnane 2008: 82–5; 

Finnane 1996: 108). 

4.2.2 Vzestup rychlé módy 
Následující roky po založení republiky nepřinesly zklidnění ani politické, ani módní. 

Nastala doba severních militaristů (1916–1928), z nichž každý prosazoval vlastní pravidla 
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a reformy, s nimiž se móda snažila udržovat tempo. Zhang Ailing uvádí, že „lem kabátku byl 

nejprve hranatý, poté kulatý, tu nabyl tvaru písmena V, tu byl šestiúhelníkový.“20 Rychlé 

změny trendů způsobovaly, že ženské šaty v zastavárnách se staly prakticky bezcenné. Doba, 

kdy jedny šaty vydržely na celý život, byla ta tam (Chang 1943: 59–60). Podle Zhang Ailing 

byly módní výstřelky znamením zoufalství čínských žen. Tvrdí, že ač by se mohlo zdát, 

že výkvět módy značí společenskou volnost a připravenost přijímat nové myšlenky, bývá 

tomu právě naopak. Může svědčit o společenské situaci, kterou lidé nedokáží ovlivnit dle 

svých vlastních představ a proto frustraci a bezmoc ventilují v jiných oblastech – umění, 

literatuře či módě (Chang 1943:60). 

Ačkoliv dlouhé a těžké kabátky byly i po roce 1914 na formální příležitosti stejně 

populární jako před ním, postupně si začínaly získávat oblibu další styly (Laing 2003: 75). Na 

konci desátých let se objevil nový vzhled: krátká halena se zvednutým límečkem, širokými 

tříčtvrtečními rukávy a s obloukovým lemem, doplněná kalhotami s délkou pod kolena, 

případně nabíranou sukní. To byl standartní oděv mezi mladými ženami v době kolem 

Májového hnutí (Finnane 2008: 139). Ojedinělé fotografie a reklamy ukazují, že tzv. 

xinhaiská móda, tzn. dlouhá sukně a kabátek s vysokým límcem nějakou dobu přežívala 

paralelně vedle stylu Májového hnutí, převážně pak mezi staršími ženami, ale ve 20. letech již 

bylo skoro nemožné na ulici spatřit ženu s vysokým límcem. Na konci desetiletí už pomalu 

mizel i styl Májového hnutí, aby byl záhy nahrazen qipaem, které již zůstalo dominantním 

stylem ženského odívání prakticky až do konce Čínské republiky. Stalo se proto tématem 

dobových diskusí v tisku o genderu, sexualitě, estetice, ekonomii a národu (Finnane 

2008: 140). 

4.3 Rozporuplná 20. léta 
Politický stav 20. let se na módě přímo podepsal. Komunistická strana Číny a KMT 

spolu střídavě spolupracovaly a soupeřily ve snaze zlikvidovat nadvládu místních militaristů 

a zároveň porazit imperialismus, země byla nejednotná politicky i ideově (Fairbank 

1998: 470–480). Důsledkem politického chaosu a vyvrcholení nacionalistických nálad 

v letech 1925–1927 během deseti let došlo v podstatě k úplné výměně jednoho „národního 

kroje” za druhý. Antonia Finnane je toho názoru, že se tak stalo proto, že čínské ženy si 

začínaly uvědomovat své nerovné postavení ve společnosti, což vedlo k frustraci a zavržení 
                                                
20  Z textu není dále zřejmé, jak by „šestiúhelníkový lem“ měl vypadat – je možné, že šlo o nějaký typ 

skládaného lemu. 
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vlastní ženskosti. Dychtivost, naivita a populární dívčí vzhled předchozího desetiletí byly 

kritizovány. Počet dívek, které studovaly, účastnily se společenských a politických hnutí, 

demonstrovaly na ulicích a narukovaly do armády se zvyšoval a oděv se začal přizpůsobovat 

těmto aktivitám (Finnane 1996: 113). 

Na počátku 20. let bylo opět velmi populární kopírování evropských trendů. Západní 

oděv se prakticky stal synonymem k oděvu modernímu – čínské a evropské prvky se v módě 

běžně kombinovaly. Například zvonové tříčtvrteční rukávy blůzek byly evidentně inspirovány 

dobovou módou v Evropě, čistě západní pak často bývaly doplňky (Laing 2003: 91–93). 

V polovině 20. let však nastala doba náhlého návratu popularity čínských střihů, na stránkách 

módních časopisů se objevily krátké a dlouhé vesty majia 馬甲 (viz obr. 22) a také qipao 

(Laing 2003: 91). Důraz na národní identitu na konci dvacátých let, především ze strany 

vládnoucího KMT nasvědčuje tomu, že nový ženský oděv měl připomínat tradiční šaty. 

Zároveň však měl být praktický a pohodlný (Finnane 2008: 141).  

První qipaa byla slovy Eileen Chang “strohá, rovná a puritánská”. Jeho podobnost 

s mandžuským changpaem je a byla zjevná, další vlivy, především pak inspirace evropskými 

šaty však rozhodně nelze opomenout. Ačkoliv byla první qipaa podobná mandžuskému oděvu, 

byla od něj snadno odlišitelná. Původně široké rukávy mandžuských šatů se zúžily 

a prodloužily, až opět zakrývaly celé paže (Chang 1943:60, Finnane 2008: 105). V rámci 

diskurzu na téma „nová žena” byly v časopisech probírány projevy modernosti skrze módu 

(Ling 2009: 263). Mezi nejvlivnější ženské magazíny patřil časopis Funü zazhi 婦女雜誌. 

Novináři však byli především muži a jejich častá kritika ženského zjevu způsobovala ještě 

větší zmatek v už tak nejisté atmosféře. Někteří muži si stěžovali, že ženy nosí „mužské 

oblečení“, jiní naopak qipaům dávali přednost před šaty západními či zcela tradičními (Ling 

2009: 263, 278). 

V sekundární literatuře se velmi často objevuje informace, že první qipaa se začala 

nosit v roce 1921. Tato informace zřejmě pramení z článku Zhang Ailing z roku 1943, žádné 

jiné prameny z této doby se však o qipau nezmiňují. Jelikož Zhang Ailing tuto informaci nijak 

nevysvětluje ani neposkytuje konkrétní důkazy, je k němu řada odborníků skeptická. Finnane 

spekuluje o tom, že je možné, že na počátku 20. let bylo qipao pouze dívčím studentským 

oděvem, a až na konci desetiletí získalo popularitu v módním světě (Finnane 2008: 142–3; 

Finnane 1996: 110).  

V šanghajských časopisech se qipao poprvé objevilo v roce 1924. V té době byla 

móda velmi rozmanitá a qipao pouze jedním z mnoha různých návrhů. Mezi další patřila 

například “objímající” blůzka typu taoshan 套衫 , která se zapínala po obou stranách 
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a zdůrazňovala ňadra a pas, průhledná košile s vestou a volnými kalhotami, “stokrát skládaná 

sukně”, která kombinovala čínskou a západní módu, a mnohé další. Finnane cituje 

nejmenovaného „módního komentátora”, který v říjnu 1924 napsal, že „ženy qipao preferují 

především v zimě”, jelikož se dalo snadno podšít kožešinou (Finnane 2008: 149).21 Že se 

qipao nosilo zpočátku jako spíše zimní oděv, dokládá také článek z roku 1937: 

„Pamatuji si, že zhruba v době zhruba osmého devátého roku Republiky 
[pozn. překl. 1920–1921] ještě ženy nenosily západní kabáty, většina měla 
tradiční peleríny typu doupeng 斗篷. Ale ty, které je neměly, nosily místo 
nich qipaa. Uvnitř budov se také nosila qipaa, jejich střih byl volný a barvy 
tmavé. To byla doba, kdy se qipao nosilo jako ochrana proti 
chladu.“ (Xiandai jiating 1937: 7). 

Zlomový bod pro qipao znamenalo Hnutí třicátého května 1925, kdy vypukla četná 

protizápadní povstání. Vlastenecké skupiny v celé zemi apelovaly na obyvatele, aby nosili 

čínský oděv namísto západních. Vzhledem k tomu, že qipao bylo již přítomné v šatnících 

několika vlivných žen, které byly vnímány jako reformátorky a zastánkyně posílení národa, 

získalo si popularitu velmi rychle (Ling 2009: 263). 

Z roku 1925 také zřejmě existuje první dochovaná fotografická dokumentace qipaa. 

Americká novinářka Helen Foster Snow (1907–1997) považuje za první ženu, která kdy 

qipao oblékla, Sunjatsenovu manželku paní Song Qingling 宋慶齡, a to právě na základě 

fotografie z roku 1925. Ačkoliv je toto tvrzení zřejmě mylné, sledovat proměnu odívání 

„první dámy” Čínské republiky je skutečně zajímavé. Zatímco v roce 1915 na své svatební 

fotografii pózuje v bohatých šatech dle poslední evropské módy, po roce 1920 je zachycena 

na fotografii v tradiční sukni a kabátku s vysokým límcem (Finnane 2008: 143). Finnane 

spekuluje o tom, že Song Qingling mohla mít pocit, že halena nebo kabátek s kalhotami či 

sukní (oděv, který ještě o sezónu dříve nosila prakticky pořád) se najednou zdály být pro 

dospělou ženu nevhodné a hodily se pouze pro mladé studentky. Pravý důvod pro to, proč se 

náhle rozhodla zcela změnit své odívání, není známý – od roku 1925 je však již na všech 

fotografiích vždy v qipau (Finnane 1996: 109; Finnane 2008: 145; 149; Laing 2003: 99).22 

Jednou z dalších módních inspirací čínských žen byla manželka premiéra Gu Weijuna顧維鈞
23 Huang Huilan 黄蕙兰.24 Sama ve své biografii uvádí, že když začala nosit qipao a upravila 

                                                
21 Viz obr. 17. 
22 Viz obr. 10. 
23 Známý jako Wellington Koo. 
24 Oei Hui-lan. 
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si ho dle svých potřeb, mimoděk se stala módní ikonou, protože tyto změny všichni začali 

kopírovat (Finnane 2008: 153).  

Zatímco hanské ženy si qipao postupně upravovaly, mnohé Mandžujky ještě 

minimálně do konce let třicátých nosily své tradiční oblečení, přestože mnoho z nich postupně 

začalo nosit i šaty hanské (Finnane 2008: 148). Ve skutečnosti Mandžujky s módou také 

experimentovaly. Mandžuská róba v posledních letech dynastie Qing stejně jako hanský 

kabátek získala vysoký límec. Střih se pozměnil tak, že dlouhá róba se trochu zúžila a lem se 

zvýšil. Změnily se také dekory. Fotografie mandžuské šlechty za rané Republiky ukazují 

mladé ženy stylově oblečené v oděvech ne nepodobných qipaům z doby o deset let později. 

Opět je třeba předpokládat, že móda od druhé poloviny dvacátých let byla důsledkem 

konvergence stylů (Finnane 2008: 148).  

Když byl Nanking v roce 1927 ustaven hlavním městem Čínské republiky, byly 

vládou schváleny dvě varianty formálního oděvu pro ženy. Jednou z možností byl černý 

kabátek s tříčtvrtečními rukávy a modrá sukně. Druhou bylo qipao, které spojovalo sukni 

a kabátek do jednoho kusu oděvu.  

Qipao mělo v této době tvar písmena A, končilo pod koleny, úzký stojatý límeček byl 

uprostřed rozdělený a z jeho středu vycházelo zapínání na pravou stranu k podpaždí 

a odtamtud dolů až k lemu. Kulaté látkové knoflíky i poutka se na šaty přišívaly zvlášť, do 

látky se nedělaly průstřihy (Garrett 2007: 147–151). 25 Na konci 20. let už bylo qipao 

dominantním stylem ženského odívání, kabátek a kalhoty však úplně nevymizely. Tak jako 

oděv Májového hnutí začalo i qipao jako šaty mladých, než získalo popularitu mezi všemi 

věkovými kategoriemi. Fotografie a reklamy z konce desetiletí vyobrazují ženy v obou 

stylech (Finnane 2008: 149). 

Velké množství obrazového materiálu, který je dnes k dispozici, pochází od 

japonského sinologa a literárního vědce Aoki Masaru青木正児 (1897–1964), který v letech 

1925–6 studoval v Pekingu. Jeho náčrty zobrazovaly jeho obyvatele při běžných 

každodenních činnostech a své obrázky doplňoval vysvětlivkami (Finnane 2008: 145). Při 

vyobrazování žen kladl důraz na rozdíly mezi Mandžujkami a Hankami. Majetné hanské ženy 

na jednom z obrázků mají sukně zkrácené do půli lýtek, z pod kterých vykukují volné kalhoty 

stažené na konci. Nohy mají přirozené, obuté do kožených střevíčků, jedna z nich má 

viditelné podpatky. Vrchní část jejich oděvu je zkrácená varianta kabátku z doby 

předrevoluční, jedna z žen má na sobě dlouhý svrchní plášť západního stylu (Finnane 

                                                
25 Viz obr. 11. 
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2008: 146).26 Pracující ženy a služebné nosily prosté kalhoty a halenku se zkrácenými rukávy 

a nohavicemi, stejně tak prostitutky. Aoki dokázal poznat nové prvky, které čínské šaty 

v polovině dvacátých let obsahovaly, pro člověka ze západu však vypadaly prostě „čínsky”, 

tedy tradičně. Britský historik Charles Patrick Fitzgerald, který Peking navštívil v roce 1934 

se ve svých zápiscích o qipau zmiňuje a komentuje i jeho podobnost s mužským changpaem 

(Finnane 2008: 147).  

I přes to, že qipao nosily vlivné módní ikony a manželky státníků, trvalo několik let, 

než si skutečně získalo všeobecnou popularitu. Podobnost s mužským oděvem byla 

konzervativní veřejností považována za zcela nevhodnou, zároveň byla nepřípustná i pro 

KMT. Chaos v odlišení mužů a žen pro vládu symbolizoval obecný stav čínské společnosti 

(Laing 2003: 101–102). Odkaz k mandžuskému oděvu však v této době nevyvolával výraznou 

míru kritiky. Článek v časopisu Minguo ribao 民國日報 z 27. února 1926 kritizoval odkaz 

k mandžuským šatům a navrhoval, aby se novým šatům říkalo zhonghua pao 中華袍, tedy 

„čínská róba“ (Ling 2009: 227), avšak překvapivě nevyvolal žádnou odezvu. 

Diskurz na téma výhod a nevýhod qipaa byl ve společnosti rozhodně přítomen, qipao 

však bylo postupně veřejností přijato jako obraz národní identity (Laing 2003: 103). Mezi 

časté výtky patřilo například to, že rovný střih qipaa nevyhovoval ženám plnějších tvarů či 

ženám těhotným, neměly ale dostatečnou váhu na to, aby popularizaci zastavily. Ačkoliv 

KMT ze začátku oficiálně qipao nepřijímal, po svém triumfu v roce 1928 jej vláda označila za 

řádný formální ženský oděv. Toto rozhodnutí nebylo snahou o zavedení qipaa jako jediného 

vhodného oděvu čínských žen. KMT se částečně pokoušel nastolit řád a zamezit ženskému 

oblékání do mužských šatů, zároveň však qipao podpořil za účelem posílení národní jednoty 

(Finnane 1996: 111).  

Problém androgynního vzhledu žen v qipau byl poměrně rychle vyřešen přidáním 

zdobnějších charakteristik a úpravou střihu. Postupně se zkracovaly rukávy i celková délka. 

Qipao se postupně přizpůsobovalo tvaru ženského těla. Zatímco předrevoluční oděvy měly 

tělo zahalovat tak, aby odpovídalo všeobecnému ideálu, po revoluci se tato tendence začala 

obracet v pravý opak – qipao se podřizovalo individuálnímu vzhledu jednotlivce (Chang 

1943: 61). Moderní dáma navíc qipao doplňovala trvalou na polodlouhých vlasech a líčením 

ve stylu západních i čínských filmových hvězd (Heroldová 2010: 138).27 

 Pravidla týkající se délky, materiálů a vhodných doplňků z roku 1929 byla převážně 

ignorována. Ženy nenosily pod qipao kalhoty, ale punčochy, případně nic. Místo 

                                                
26 Viz obr. 9. 
27 Viz obr. 12. 
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doporučených bavlněných bot s plochou podrážkou nosily lodičky. Nevnímaly rozdíly mezi 

qipaem jako národním krojem a každodenním oděvem. Qipaa na fotografiích od čtenářek 

pravidelně zahrnovaných do výtisků časopisu Linglong 玲瓏  rozhodně nevypadala nijak 

uniformně (Ling 2009: 264). Článek z roku 1937 uvádí, že v roce 1929 byla v módě krátká 

qipaa, už však neuvádí přesnější údaje o jeho délce (Xiandai jiating 1937: 7). 
Šila se qipaa z rozmanitých materiálů, podle preferencí a finančních možností jeho 

jednotlivých nositelek. Tradičnější qipaa byla hedvábná s bohatými výšivkami, mladé dívky 

a studentky běžně nosily qipaa bavlněná. V této době je ale zatím nešlo koupit v obchodě. 

Konfekce se podobně jako v Evropě začala vyrábět a prodávat poměrně pozdě, navíc by šaty 

šité na Západě drobným čínským ženám neseděly a musely by si je beztak upravit. Za 

dynastie Qing bylo zcela běžné, že ženy uměly šít a vyšívat, a to i ženy z vznešených rodin 

(Heroldová 2010: 114) – zatímco jednoduché dětské šaty byly i na počátku Republiky zajisté 

šity doma, přiléhavé qipao si ženy většinou nechávaly ušít zkušeným krejčím na míru. 

Doplňky, které byly velikostně univerzální, jako například punčochy, lodičky, rukavičky, 

kabelky a kožešiny se však běžně importovaly (Finnane 2008: 115–7, Ling 2009: 265). 

4.4 Mondénní 30. léta 
Problém maskulinního vzhledu žen v qipau se velmi záhy změnil v opačný extrém – 

qipaa 30. let rozhodně netrpěla nedostatkem ženskosti. Z šatů studentek se stal oděv běžně 

k nalezení v šatníku každé elegantní dámy (Heroldová 2014: 28). Jakmile získalo na 

popularitě, ztratilo právě ty charakteristiky, kvůli kterým nahradilo své předchůdce – již 

nebylo ani pohodlné, ani asexuální. Střih se zúžil tak, že qipao těsně obepínalo tělo, což 

vytvořilo potřebu dlouhých rozparků na jedné či obou stranách. Tento střih byl prudce 

kontroverzní – paradoxně více, než krátká qipaa konce 20. let, odhalující kolena (Finnane 

1996: 117; Laing 2003: 108; Finnane 2008: 156). Aby dlouhé rozparky neodhalovaly příliš, 

nosily některé ženy pod qipaem skládanou spodničku (Finnane 2008: 157).28 Rukávy byly 

dlouhé k loktům nebo do půli předloktí a měly zvonový tvar, stejně jako límce, které se opět 

zvýšily (Chang 1943: 61; Laing 2003: 108).  

Qipao bylo na vrcholu své popularity. Otázkou nebylo, jestli jej nosit, ale jak ho ušít tak, 

aby lichotilo postavě nositelky a bylo dle poslední módy, ale zároveň zůstalo v mezích 

slušnosti (Ling 2009: 269). Ilustrace v časopisech ženy inspirovaly k experimentování v šití 

vlastního qipaa. Prostý střih umožňoval popustit uzdu fantazii a qipao obohatit nejrůznějšími 

                                                
28 Viz obr. 13. 
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stylistickými úpravami. Qipaa se inspirovala západní módou a běžně se kombinovala se 

západními doplňky. 29  Ruku v ruce s popularizací qipaa šel i trend zkracování vlasů. Ve 

dvacátých letech nosily krátké vlasy studentky, předtím pouze radikální feministky, a to velmi 

sporadicky – ve třicátých letech však krátké střihy získaly širokou popularitu, podobně jako 

trvalé (Finnane 2008: 157). 30 

Další změnou, kterou 30. léta přinesla, bylo nahrazení dosavadních módních ikon. 

Průkopnicemi nových trendů již nebyly ani manželky politiků, ani studentky (Finnane 

2008: 154). Protějškem vysoko postavených žen z hlavního města (Pekingu a po roce 1928 

pak Nankingu) se staly „moderní dívky“, zpěvačky a herečky z kulturního centra – Šanghaje. 

Vliv hereček byl mnohem silnější než jiných žen v té době – filmový průmysl byl na vzestupu. 

Herečky jako by se staly novou aristokracií (Finnane 2008: 155).  

Tzv. moderní dívka (modeng xiaojie 摩登小姐, nebo mogu 摩姑 – ekvivalent japonské 

moga)31 zpodobňovala hodnoty, které se vláda ve 30. letech snažila ve společnosti vymýtit. 

Nazývaly se tak pseudomoderní ženy, které byly důsledkem městského konzumu a západního 

vlivu, především v Šanghaji. Jejich modernost spočívala v konzumním způsobu života. Jejich 

vysoké podpatky, trvalá i šaty přímo vybízely k veřejné kritice.32 

„V roce 1933 je za moderní považována žena, která nosí současné oblečení, 
vlasy má natočené, rty rudé, nosí kožené boty na vysokém podpatku. Její 
vzhled je opravdu v souladu s poslední módou. Ale když takový člověk nemá 
mozek, cožpak to není k smíchu? Bohužel dnes je mnoho takových 
bezduchých žen. „Moderní dívky” se proto potýkají s častými útoky. Proto 
by za moderní mělo být považováno následující:  

• zaprvé, vzhled ženy by měl být samozřejmě aktuální, protože držet se 
nutně starého není dobré, ale neměl by být přehnaně extravagantní. 

• Zadruhé, duše a mysl ženy je její nejdůležitější součást – její 
myšlenky, její názory, její přesvědčení.“  

(Linglong 19, 1933: 882–883). 

Oblečení bylo čím dál více provokativní, především pak v létě, kdy se nosila qipaa 

z jemných až průhledných látek, případně navíc bez límečků a rukávů. Ženy, které měly 

dostatek financí a volného času, aby si mohly dovolit sledovat poslední módu, se stávaly 

                                                
29 Viz obr. 14, 16. 
30 Viz obr. 13. 
31 Moderním dívkám se také pejorativně říkalo mogour 摩狗兒 neboli „moderní pes“ (Li 1934: 583). 
32 Viz obr. 15. 
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terčem četných výtek, především pak v konzervativním tisku (Finnane 2008: 168). I některé 

čtenářky Linglongu kritizovaly moderní dívky a jejich dekadentní dlouhá qipaa s vysokými 

límci a lodičkami.33  V roce 1928 nová vláda v Nankingu znovu vydala zákaz svazování 

nohou, přidala k němu zákaz propichování uší a určila pokuty pro domácnosti, které by 

zákazy neuposlechly (Ling 2009: 269). 

Za ideální ženu byla ve třicátých letech považována namísto křehké krásky vyšší 

a robustnější žena s přirozenými nestaženými ňadry (Ling 2009: 265).34  Národ potřeboval 

ženy silné, podobně jako tomu bylo ve stejné době v Japonsku, Německu a v dalších zemích 

ve 30. letech. Ve školách byl podporováno plavání, gymnastika a další sportovní aktivity. 

Časopisy oslavovaly sportovní úspěchy Číny na mezinárodním poli a ženy reprezentující 

Čínu byly často foceny do časopisů ve sportovních uniformách. Ačkoliv plavkyně či 

gymnastky byly na fotografiích odhalenější než ženy v qipau, jejich fotografie nebyly 

označovány za nemravné, jelikož propagovaly nový ideál krásy (Finnane 2008: 169).  

Na druhou stranu bylo však tělo atletické ženy nebezpečně podobné ideálu těla 

komunistické revolucionářky. Po brutálním odloučení s Komunistickou stranou Číny v roce 

1927 KMT potřeboval jasně odlišit svou propagandu od té komunistické. Čankajškovo 

moderně kontrarevolucionářské hnutí Nový život vyhlášené v únoru roku 1934 bylo jedním 

ze způsobů, jak toho docílit (Finnane 2008: 170). Toto hnutí inspirované fašismem bylo 

založeno na vizi militarizované společnosti, ve které byly genderové role jasně definovány 

v souladu s inovovanou konfuciánskou tradicí. Zdůrazňovalo společenskou roli ženy jako 

matky a manželky a muže jako ochránce rodiny. Čínská společnost podle Čankajška ztratila 

morální hodnoty a disciplínu, rozhodl se proto zformovat společnost novou. V té měly ženy 

být opět cudné, avšak silné, a to souviselo s očekáváními ohledně odívání. Oblečení mělo být 

prosté a čisté, knoflíky pečlivě zapnuté. Qipao bylo vybráno jako vhodný oděv žen – 

paradoxně bylo oceňováno za své „tradiční” prvky (respektive jednoduše nebylo čistě 

západní), jeho nošení však bylo podmíněno dodržováním nových přísných pravidel (Ling 

2009: 268, 273). Lem měl dosahovat čtyři palce pod koleno, rozparky nesměly dosahovat 

výše než tři palce nad koleno (Laing 2003: 108). Bylo nutné mít decentně zahalený krk, paže 

a nohy. Bylo zakázáno nosit trvalou, provokativní a exotické oděvy, vysoké podpatky. Tato 

pravidla byla kontrolována tzv. Společností modrých košil (lanyi she 藍衣社), organizace 

částečně inspirované Mussoliniho Černými košilemi. Některé konkrétní regulace však bylo 

tak těžké vymáhat, že musely být upraveny – například pravidlo „rukávů o palec delších než 
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k loktům” bylo nakonec zmírněno a stačilo, aby rukávy dosahovaly pouze k loktům (Finnane 

2008: 173). Populární šanghajský ženský týdeník Linglong 玲瓏 zveřejnil několik článků na 

téma těchto zákazů. Například v provincii Shanxi měly prostitutky povoleno mít natočené 

vlasy a nosit vysoké podpatky – „[…] jinými slovy všechny ženy, co si natáčí vlasy, jsou 

prostitutky,“ komentovala ostře editorka časopisu (Linglong 1936, 221: 167). Označení 

„moderní dívka“ se prakticky stalo sprostým slovem. Odlišení „ženského“ a provokativně 

sexuálního chování začalo být problematické. Ženy byly z jedné strany nabádány 

k zahalování loktů, ze strany druhé jim bylo zakazováno obvazovat si ňadra (Finnane 

2008: 174). Ambiciózní hnutí se setkalo se sarkasmem ze strany spisovatelů (Lu Xün 魯迅, 

Yu Dafu 郁達夫 ) a s relativním nezájmem ze strany módního světa (Laing 2003: 108; 

Finnane 1996: 118).35 

Přesto se však hodnoty, které Nový život prosazoval, do odívání žen do jisté míry 

promítly. Článek anonymního autora v Linglongu z roku 1937 zdůrazňuje důležitost vztahu 

oblečení a krásy, zároveň však nabádá k rozumnému zvážení vlastního věku, proporcí 

a postavení při výběru šatů. Dává důraz na harmonii materiálů, vzorů a barev s tvarem těla, 

barvou pleti a věkem. Nezavrhuje nošení lodiček, avšak varuje před příliš vysokými podpatky 

a jejich vlivem na zdraví chodidel (Linglong 1936, 42: 3283–3284). 

4.5 Další vývoj qipaa 旗袍 
Čínská móda mezi válkami měla v mnoha ohledech mnoho společného s módou jinde 

ve světě. Krátká mikáda byla kontroverzní nejen v Číně, ale i ve Francii. Androgynní 

oblékání ve dvacátých letech vyvolávalo protesty v Šanghaji stejně jako v Paříži, a na obou 

místech byla třicátá léta dobou obnoveného důrazu na ženskost. Dvacátá a třicátá léta byla 

v Evropě i v Asii dobou vášnivých kritických debat na téma ženského odívání, které dokládají 

nejistoty, pokud jde o rodinu, národ, minulost a budoucnost, a společnou tendenci vyjadřovat 

tyto nejistoty skrze poukázání na znepokojivý vzhled moderní ženy (Finnane 2008: 141).  

V létech čtyřicátých byly inovace ve střihu qipaa již minimální. Již od konce 30. let 

čínská ekonomika trpěla kvůli válce s Japonci a konflikty mezi KMT a KSČ, takže bylo 

mnoho komodit na příděl a plýtvání nebylo v módě. Qipaa se změnila z honosných frivolních 

šatů v šaty v zásadě prosté. Konzervativnější ženy nosily dlouhé rukávy až k zápěstí, mladší 

a odvážnější ženy naopak rukávy odstranily úplně. Stejně tak došlo k naprosté minimalizaci 

límce i celé délky šatů. Ženy čtyřicátých let se nemusely řídit žádnými oficiálními pravidly, 
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mohly si samy vybrat, co budou nosit. Nové trendy ale přesto směřovaly spíše k pohodlnosti 

a užitečnosti oděvu. Postupně mizela přehnaná zdobnost a nadbytečné části šatů (Gao 

2012: 17; Chang 1943: 61).36 

Komunistická revoluce a založení Čínské republiky v roce 1949 s sebou přinesly 

rétoriku rovnosti pohlaví, což prakticky znamenalo, že politicky korektním oděvem pro ženy 

se na další tři desetiletí staly asexuální, prosté funkční šaty. Drahé, křiklavé, či odhalující šaty 

nebyly v 50. letech přímo zakázány, ale důsledkem masových socialistických kampaní byly 

veřejností považovány za zbytečné (Gao 2012: 19). Na Taiwanu, kam se uchýlil poražený 

KMT, se qipao v padesátých a šedesátých letech dále vyvíjelo, už však neprodělalo žádné 

výrazné změny, podobně jako v Hongkongu a Singapuru (Chew 2007: 144). V Čínské lidové 

republice již nebylo qipao oděvem ke každodennímu nošení, nějakou dobu však trvalo, než 

úplně vymizelo z šatníků čínských žen. Pravděpodobně tomu bylo za Kulturní revoluce, za 

které bylo zcela zakázáno jako projev buržoazní dekadence a produkt západního kapitalismu 

(Finnane 1996: 121).  

K všeobecnému překvapení v 80. letech došlo k návratu qipaa na módní scénu. Začalo 

se používat v Hongkongu a na Taiwanu jako uniforma hostesek, mladé dívky je nosily 

k obřadním příležitostem. Zhruba od poloviny devadesátých let je qipao v Číně obecně 

vnímáno jako kulturní symbol – tradiční šaty, které si ženy oblékají výjimečně, když chtějí 

z nějakého důvodu zdůraznit svou národní identitu (Gao 2012: 23–25). A těmi jsou dodnes. 

Peng Liyuan 彭麗媛, manželka současného čínského prezidenta Xi Jinpinga 习近平, si na 

letošní státní návštěvu USA a setkání s prezidentem Trumpem a jeho manželkou Melanií 

oblékla krásné, bohatě vyšívané tradiční qipao (viz obr. 33). 

  

                                                
36 Viz obr. 32. 
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5 Významy qipaa 旗袍 v průběhu jeho vývoje 

5.1 Qipao 旗袍 jako symbol národní identity 
Lidé z jednotlivých kulturních oblastí vnímají výběr svého oděvu velmi různorodě, pro 

všechny je ale jistým vyjádřením individuální identity. Oděv je však důležitý nejen pro 

jednotlivce, je zároveň i jedním z důležitých symbolů národní či etnické identity. Národní 

kroj je oblečením, které nosí členové jednoho národa a jehož pomocí se odlišují od ostatních. 

Odkazuje nejen na společnou minulost a kulturní dědictví národa, ale i vědomou soudržnost 

jeho členů. Určení národního oděvu či kroje vyžaduje uvědomělý proces identifikace 

s určitým střihem, vzory či barvami šatů. Národní kroj na rozdíl od běžné moderní módy 

zachovává určitý neměnný formát. V moderní době je nejčastějším způsobem výběru 

národního oděvu určitá kombinace západního a lokálního tradičního oděvu. Politické 

osobnosti z nezápadních zemí často vyberou několik konkrétních elementů z tradičního 

etnického oděvu, které se zachovají a ostatní zavrhnou jako nepraktické a nahradí západním 

oděvem (Yang 2007: 62). 

V mnoha zemích je tradiční národní oděv postaven do role protikladu oblečení 

západního. Vztah každé země k západnímu oděvu je ale specifický. Mnohé země 

kolonizované Evropany byly nuceny zavrhnout svůj národní oděv a přijmout za svůj oděv 

svých kolonizátorů. V zemích, kde koloniální vláda považovala domorodý oděv za 

potenciální symbol odporu místního obyvatelstva, bývalo tradiční národní oblečení 

potlačováno. Například když byla Korea kolonií Japonska (1910–1945), byly mnohé projevy 

korejské kulturní identity včetně tradičního oděvu hanbok označovány za primitivní 

a zpátečnické (Lynn 2004: 79). Důsledkem podobných zákazů lidé těchto národů po ukončení 

koloniálního období nadšeně přivítali svůj tradiční oděv jako symbol svobody. 

Ne vždy kolonizátoři prosazovali vynucení západního způsobu oblékání u svých 

subjektů. Křesťanští misionáři a koloniální úředníci v Keni chtěli, aby se domorodé 

obyvatelstvo zahalilo a skrylo svou šokující barbarskou nahotu, ale ne do západních šatů. 

Pouze králové a nejvyšší náčelníci v některých částech Afriky ke zvláštním příležitostem 

nosili západní vojenské uniformy v kombinaci s tradičními styly oděvu a doplňky, jako byly 

například kůže zvířat (Allman 2004: 67–77).  

Oproti tomu země, které koloniemi nikdy nebyly, západní oděv vesměs přijaly 

dobrovolně jako symbol pokroku (kupříkladu Japonsko). Vždy jej snadněji přijímali 

příslušníci vyšších společenských vrstev a muži (Yang 2007: 61). Ženy z kolonizovaných 
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zemí se ukázaly být vůči západnímu oděvu obecně více imunní. Zajímavým příkladem je 

především Indie, v níž muži postupně převzali západní oblečení jako symbol modernosti, 

zatímco „indické ženy projevily minimální sklony k přijetí západních šatů, kromě toho, že 

pod svá sárí přidaly spodničky a [blůzky] choli. i v rodinách, ve kterých muži nosili západní 

oděv, ženy většinou pokračovaly v nošení variant sárí.“ (Cohn 1996: 138). Trendy v oblasti 

vzorů se sice někdy inspirovaly západní módou, ženy však neměly potřebu svá sárí zcela 

vyměnit za západní šaty. 

A Čína? Jak je patrné z přehledu vývoje qipaa, přístup k západu, modernosti, tradici 

a národní identitě se během půl století neustále proměňoval. Stejně tak se během transformace 

qipaa změnilo nejen jeho vzezření a názor na něj, ať už ze strany veřejnosti nebo politické 

moci – průběžně se měnil i jeho význam pro čínskou společnost. Na počátku 20. let bylo 

symbolem rovnocenného postavení žen a mužů, po 30. letech symbolizovalo urbanizaci 

a modernizaci (Yang 2007: 3). Krátce po vyhlášení Čínské republiky vláda pokračovala 

v tradici z dob císařství a vydala pokyny ohledně formálního odívání v politických kruzích. 

Muži měli na výběr mezi čtyřmi druhy západního obleku a tradičnějším changpaem, zato 

hanským ženám byl upřen jak výběr, tak západní oděv – měly nosit formální oděv navržený 

tak, aby zachoval styl elit z konce vlády dynastie Qing.  

Ve skutečnosti v současnosti neexistuje jeden oficiální národní oděv, který by byl 

přímo propagován čínskou vládou – ačkoliv i to, že jej nosí první dáma je jistě určité 

vyjádření oficiálního stanoviska. Státní ideologie národní jednoty je na lokálních 

i mezinárodních událostech vyjádřena prezentací zástupců etnických menšin v „národních 

šatech“. Antonia Finnane pozoruje určité snahy mezi hanskou většinou o znovuoživení hanfu

漢服 kolem přelomu 20. a 21. století, vláda Komunistické strany však na tyto snahy nijak 

oficiálně nereaguje, a tak se tradiční šaty ponechávají menšinám a hanská většina nosí 

moderní oděv (Finnane 2015: 37–38). Ale fakt, že qipao není oficiálně určeno jako národní 

oděv nic nemění na tom, že v povědomí Číňanů je s národní identitou spojován nejčastěji. 

5.2 Tradice vs. modernost 
Jedním z ideových konfliktů, který nejen qipao, ale obecně oděv v Číně první poloviny 

20. století odráží, je konflikt tradice a modernosti, která byla vnímána v podstatě jako 

synonymum k západní kultuře. Přebírání oděvu či jiných prvků cizí kultury je v tradičních 

společnostech vnímáno jako snaha vyrovnat se vyspělejší kultuře a dosáhnout tím lepší 

životní úrovně, kterou si s ní společnost spojuje. Tento proces byl od konce 19. století běžný 

nejen v Číně, ale i dalších asijských zemích. Čínské prostředí bylo specifické velmi 
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radikálním zavržením tradic a hledáním zcela nové kultury a pozice v moderním světě. 

Změny v odívání dokonale kopírují tyto společenské hodnoty. Právě proto je nesmírně 

zajímavé jakou roli v tomto vývoji qipao hraje. Vnímání qipaa jako národního oděvu totiž 

pramení z jeho domnělého spojení s tradicí, s níž má jen velmi málo společného.  

Tradice je definována jako soubor hodnot a aktivit předávaný z generace na generaci. 

Nezůstává však neměnná – ve své podstatě je tradice symbolický proces přikládání určitého 

významu lidským činnostem či jejich produktům, tyto významy se však neustále mění. 

Tradiční oblečení je neustále modernizováno, přetvářeno a upravováno, tak aby jeho významy 

zůstávaly relevantní a držely krok se společenským vývojem (Yang 2007). Jak tedy qipao, 

které se objevilo až v polovině 20. let minulého století, získalo konotace spojené s tradicí? 

Editoři knihy „The invention of tradition“ z roku 1993 E. J. Hobsbawm a T. O. Ranger 

přicházejí s konceptem „vymyšlené tradice”. Tvrdí, že mnohé tradice se sice na první pohled 

zdají být staré, ale jsou často velmi nedávného vzniku a nemají s historií nic moc společného. 

Rozmach tohoto fenoménu spojují s moderním vývojem nacionalismu, snah o národní jednotu 

a legitimizaci ideologických cílů (Hobsbawm & Ranger 1993). Jedním z příkladů takových 

pseudotradic v západním světě jsou například určité vánoční tradice (například Santa Claus 

nebo smažený kapr), které nemají o moc starší kořeny než právě qipao. Dá se samozřejmě 

namítnout, že každá lidská činnost, která se vyvine v tradici je zpočátku „vymyšlená“. Jak 

dlouhá musí být historie konkrétní tradice, aby už byla autory považována za pravou a ne 

vymyšlenou, není z textu patrné, pro naše účely to však není klíčové. Stačí se podívat na 

způsob, jakým qipao podléhalo módním trendům, obzvláště těm přejatým ze Západu. 

Používaly se látky s nečínskými abstraktními motivy, krátké nadýchané rukávy, bolerka bez 

rukávů i límečků a velké kabáty s mohutným kožešinovým límcem (Finnane 2008: 155; Ling 

2009: 264–6).37  Ještě bláznivější však byly kombinace s různými tradičními zahraničními 

styly, například „tartanová qipaa (inspirovaná skotskými vzory), prérijní qipaa (inspirovaná 

americkými sukněmi z 19. století) či flamenco qipaa, zdobená velkými černými křídly 

a rudými saténovými volánky.” (Laing 2003: 111). 

Když dnes mluvíme o tradičním qipau, máme na mysli qipao připomínající ta z doby 

jeho vzniku – bohatě vyšívaná, nebo se skutečně tradičními čínskými vzory z dřívějších dob. 

Čím ale bylo qipao tradiční ve dvacátých či třicátých letech? Zřejmě ničím jiným, než názvem. 

Bylo označeno za tradiční oděv, protože se tradice stala v době společenské krize důležitým 

záchytným bodem. Ničím jiným qipao skutečně tradiční není, nebo alespoň nebylo v době 

                                                
37 Viz obr. 30. 
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svého největšího rozkvětu. Tradice se v tomto případě zcela přizpůsobila potřebám moderní 

doby – rychlé módě a její extravaganci. 

5.3 Ženskost, sexualita a feminismus 
Šaty dělají člověka a u žen to platí dvojnásob. Vzhled ženy je často záminkou 

k domněnkám ohledně jejího společenského postavení a dokonce její povahy. Ženskost je 

definována tím, jak je ženské tělo vnímáno a reprezentováno v médiích a veřejném prostoru. 

Tělo ženy je „místo, na kterém se doslova vytváří ženské kulturní ideály” (Betterton, 1987 cit. 

podle Craik 2005: 45). Jak však mají ženy vědět, co se od nich očekává? Zdroje informací 

pokud jde o způsoby, jak být „ženská”, bývají převážně návody z ženských časopisů či vzory 

v podobě ženských celebrit (Craik 2005: 46). 

Za „ženské“ může být považováno množství někdy i vyloženě protikladných 

charakteristik. Ty se pochopitelně v různých kulturách a obdobích mohou diametrálně lišit. 

Souvisí s mnoha společenskými okolnostmi, od tradičního uspořádání rodiny po politické 

ideologie. Feministická a emancipační hnutí, která nejen v západním světě probíhala a stále 

probíhají, mají za důsledek určité změny v rolích žen a v konotacích s ženstvím spojených. 

Společenská očekávání od žen v pozdní době Qing a na začátku éry Republiky měla 

ženu postavit na roveň muži – měla být vzdělaná, fyzicky zdravá, pracovitá a skromná. 

A přesto ženy stále neměly svobodu nosit takové oblečení, jaké samy považují za vhodné. 

Přestože získaly možnosti dříve nepředstavitelné, jejich role se nezměnila tak, jak si 

představovaly, a patriarchální společnost nebyla ochotná přijmout změnu tak snadno, jak to 

prve vypadalo. Generace mladých žen s velkými ideály dospěla do věku, kdy se jejich cílem 

opět stalo být především poslušnou manželkou a matkou. Frustrace z nesplněných 

revolučních představ se změnila ve smíření. Přesto byl však ústup od tradičního ideálu ženské 

krásy klíčovým krokem na cestě k osvobození ženských těl i myslí. 

Podle jedné ze čtenářek Linglongu bylo velmi důležitou funkcí oděvu pro čínské ženy 

zahalení – skrytí nedokonalostí (příliš ploché či naopak příliš bujné poprsí nebo nesouměrná 

postava) nebo naopak cudné skrytí tělesných předností (Linglong 1937, 9: 683–5). Západní 

šaty byly považovány za vhodné pouze pro mladé a krásné ženy, starým a plnoštíhlým 

nelichotily. Oproti tomu čínské šaty byly vhodné pro všechny – krásu ukazovaly 

a nedokonalosti skrývaly. Stejné názory na ženský oděv, které byly otištěny v Linglongu, 

vyjadřoval i spisovatel a filosof Lin Yutang 林語堂  (1895–1976), který ve svém článku 

zvaném „Nelidskost západních šatů“ kritizoval západní oblečení a povzbuzoval ženy i muže 

k nošení čínského oděvu (Lin 1998: 261; Ling 2009: 271). Ačkoliv článek vyšel v době 
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vášnivých vlasteneckých nálad, novináři z Linglongu se s ním ztotožnili a Lin Yutangovy 

názory převzali ne jako rezistenci proti Západu, ale jako nový výchozí bod pro vnímání 

vztahu krásy a oblékání (Ling 2009: 272). 

Vnímání ženské sexuality bylo opravdu zmatené. Vezměme si například vztah 

čínských žen ke svým ňadrům. V době kolem revoluce bylo zcela běžné obvazovat si hruď, 

aby poprsí nebylo příliš výrazné. První, co mnohé studentky v 10. letech udělaly po nástupu 

do školy, bylo, že si ušily vestu pro své roustoucí poprsí. Plochá hruď byla mezi městskými 

vzdělanými ženami považována za krásnou a stala se symbolem třídního statutu, který 

odlišoval vzdělané ženy z měst od vesničanek, jejichž přirozené neobvázané poprsí bylo 

vnímáno jako vulgární a necivilizované. Po Májovém hnutí došlo k několika změnám 

v odívání čínských žen. Vzdělané ženy, které bojovaly za ženská práva, apelovaly na ostatní, 

aby opustily tradiční „křehkou ženskost“. Přestaly nosit náušnice, kosmetiku a okázalé šaty 

a ostříhaly se na krátko. V roce 1927 bylo v Guangdongu obvazování ňader zakázáno a ženy 

měly tři měsíce na to, aby tuto praktiku opustily. Fotografie žen z dvacátých a třicátých let 

vypadají jako z jiného světa – je na první pohled patrné, že ženy ve třicátých letech si nejen 

poprsí neobvazovaly, ale ještě navíc jej zdůrazňovaly, většinou především upnutým qipaem. 

Článek v Linglongu z roku 1932 nabádá ženy k nošení podprsenek západního stylu. „Někteří 

kritizují podprsenky a říkají, že jsou ‘jen další variantou xiao majia (stahovací vesty); že 

nejsou hygienické a brzdí vývoj ženského těla’. Autorka Xu Wu 徐吳 dále píše, že toto 

tvrzení zatím nebylo ani potvrzeno ani vyvráceno, ale že z vlastní zkušenosti může používání 

podprsenky doporučit (Linglong 1932, 8: 580). Tento článek dokazuje, že podprsenky v té 

době ještě nebyly běžnou součástí šatníků čínských žen. Ani později v průběhu 30. let se 

podprsenky neuchytily (Yan 2005: 177). Velká pevná prsa se stala symbolem zdraví 

a přirozené krásy. Čtenářky psaly do časopisu dopisy a žádaly o tipy, jak zdůraznit své 

přednosti. V mnoha případech byly ploché hrudníky důsledkem obvazování. Je možné, že 

popularita obvazování ňader mezi vzdělanými ženami symbolizovala přechod mezi 

estetickými standardy. Nový kult obvazování ňader jako by nahradil podvazování nohou, obě 

tyto praktiky měly společné znaky – narušovaly přirozený tvar těla a zároveň byly symbolem 

třídní nadřazenosti (Yan 2005: 184). 

Zdálo se, že ženy mají opravdu svá těla konečně pod kontrolou. Zároveň 

s podprsenkami bylo podporováno i plavání, které se oficiálně stalo ideální pohybovou 

aktivitou pro ženy. Časopisy běžně tiskly fotografie žen v plavkách a jejich polonahá těla 

nebyla považována za pobuřující. Linglong dokonce v roce 1935 uvedl nový sloupek 
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označený “Erotické příběhy staré a nové“ (gǔjīn yànwén 古 今 豔 聞 ) a jedním  

z témat, kterým se sloupek věnoval, byla nahota (Yan 2005: 181).
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6 Móda vs. ideologie 
Oblékání žen v moderním světě 20. století bylo pevně spjato s politickou a ekonomickou 

situací ve společnosti, a čínská společnost v tomto nebyla výjimkou. Vzhled žen jako by byl 

metaforou pro politické dění (Finnane 1996:102). 

Stejně jako v Evropě, i v Číně byl počátek 20. století obdobím značného úsilí 

o ženskou emancipaci. Čínské ženy se začínaly vzdělávat, dostávaly se do společnosti 

intelektuálů a revolucionářů a nutně začínaly mít pocit, že do modelu tradiční společnosti 

nezapadají. Ve 20. letech tak vznikla generace „nových žen“, které považovaly roli manželky 

a matky za méně atraktivní, než svou kariéru a finanční nezávislost. Úřední orgány navzdory 

všem pravidlům odívání nedokázaly mladým ženám zabránit v nošení vysokých podpatků 

a hedvábných punčoch, které získávaly na popularitě a symbolizovaly modernost a ženskost 

(Yan 2005: 169). Znovuzískaná ženskost šatů čínských žen ve 30. letech byla problematická 

z pohledu všeobecně převažující představy o silných ženách, které se hodily do rámce 

aktuální ideologie budování silného a střídmého státu.  

Tato ideologie měla být prosazována hnutím Nový život, které zorganizoval 

Čankajšek v roce 1934. Hnutí je vnímáno různorodě, podle toho, z jakého pohledu je na něj 

nahlíženo. Dá se interpretovat jako snaha o návrat k tradičním konfuciánským hodnotám, 

fašistické hnutí, kontrarevoluce vymezující se proti Komunistické straně a zároveň snaha 

o legitimizaci a upevnění moci KMT. Obecně se dá říci, že snaha o znárodnění životů a těl 

občanů reprezentovala snahu vytvořit moderního občana trvající již od doby pozdní dynastie 

Qing (Yan 2005: 183). 

Potřeba tak radikálního zásahu do životů obyvatelstva měla původ v neutěšené 

společenské situaci. Dlouhé roky občanské války otřásly ekonomikou a změnily společnost 

natolik, že bylo zapotřebí velkého úsilí, aby se zase vrátila do normálu (Averill 1981: 598). 

Čankajšek byl stavem své země otřesen. Stále byl však pevně rozhodnutý pokoušet se 

o sjednocení Číny, vybudování silného státu a odražení nebezpečí japonské invaze (Liu 

2013: 31). Rozhodl se inspirovat fašismem. Dokument s názvem Nástin Hnutí za nový život 

(Xin shenghuo yundong gangyao 新⽣活运动纲要 ) prosazoval spojení tradiční čínské 

morálky a vzdělanosti s moderní západní etiketou a hygienou. Těchto cílů mělo být dosaženo 

pomocí vojenské disciplíny a několik desetiletí zavrhovaných konfuciánských hodnot 

(Fukamachi 2010: 72). Jako morální imperativ Čankajšek použil čtyři konfuciánské 
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ctnosti: rituály (etiketu) li 禮, mravní imperativ yi 義, čestnost lian 廉 a stud chi 恥. Jako 

motivaci pro správné chování použil příklad západních mocností a Japonska – pokud se 

kdejaký Japonec může chovat správně, proč by nemohli Číňané? Čankajšek zároveň trval na 

neustálých přísných kontrolách dodržování nových pravidel, aby hnutí nezůstalo bez výsledků 

(Liu 2013: 36). 

Hnutí bylo bezesporu cílevědomé a vlastenecké, byla mu však vyčítána povrchnost 

a přehnaná přísnost, pokud jde o malicherné detaily. Pravidla se nejdříve týkala především 

čistoty a pořádku pro jednotlivce, rychle se však stala povinná i pro podniky a veřejný život. 

Nikdy sice nebyla uzákoněna (Liu 2013: 46), byla však velmi striktně kontrolována. 

Inspektoři byli vybíráni z příslušných společenských skupin, které měly být kontrolovány – 

byli to učitelé, studenti a běžní zaměstnanci, kteří měli spolupracovat s policejními složkami 

(Fukamachi 2010: 75, Liu 2013: 52). Na dodržování pravidel dohlíželo i tzv. “Společenství 

modrých košil“ (Lanyishe 藍⾐社), jehož několik tisíc členů z řad armádních důstojníků se 

tajně věnovalo nejrůznějším úkolům, které jim Čankajšek svěřoval (Huang 2011: 153, 

Fairbank 1998: 488). Kontroly dodržování předpisů probíhaly na školách, v kancelářích, 

kolejích, kasárnách, továrnách, obchodech, restauracích, hotelech, parcích, divadlech, 

přístavech, na ulicích a dokonce přímo v domácnostech (Fukamachi 2010: 74). Čankajšek ve 

svém projevu na téma Nového života prohlásil, že „ti, kteří konzumují, ale neprodukují, žijí 

jako parazité nebo zloději. Chovají se tak proto, že jsou neteční ke čtyřem ctnostem. 

Abychom to napravili, je třeba, abychom je donutili více tvořit a méně konzumovat. Musí 

pochopit, že luxus je nesprávný a že žít jako parazit je hanebné.“ (De Bary & kol. 2000: 342). 

Ženy, jejichž těla byla vnímána jako symbol slabosti a opožděnosti Číny se 

nevyhnutelně staly hlavním cílem reformního hnutí. Nový život nastartoval boj mezi 

konzervativními autoritami a moderními ženami z měst. Ačkoliv obě strany toužily po 

modernizaci, slovo „moderní“ pro ně mělo velmi odlišné významy. Pro konzervativní členy 

KMT modernost znamenala technologický pokrok a inovaci, která posílí národ. Pro městské 

ženy, z nichž mnohé byly „moderními dívkami“ znamenala modernost hlavně osvobození od 

tradičních omezení. Pravidla, která se týkala ženských těl nepřímo dávala najevo, že osobní 

volba musí být obětována na oltář národní jednotě (Yan 2005: 182). Velikost nohou, vzhled 

poprsí, délka vlasů a styl šatů – tyto i další aspekty ženského vzhledu se staly předmětem 

vášnivých debat. Známý Lu Xünův citát z roku 1927 ironicky shrnuje situaci, ve které se ženy 

nacházely:„Ženské tělo má tolik částí, že život je opravdu těžký.“ (Yan 2005: 173). Ačkoliv 

idea zdravé krásy měla ženy osvobodit od nezdravých tradičních praktik, jako bylo 
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podvazování nohou či obvazování ňader, prosazování zdravé krásy se brzy samo stalo novou 

formou fyzického omezování žen (Yan 2005: 178). V červnu 1934 byly zakázány výrazné 

a extravagantní oděvy. Podle článku v Linglongu měla mít skutečně moderní žena pět 

základních vlastností (Li 1934: 583): 

• silné tělo a zdravou mysl 

• široký rozhled a cílevědomost 

• kvalitní vzdělání 

• nezávislost (především finanční) 

• nebýt závistivá. 

Nošení qipaa a obecně spíše čínských typů oděvu je kvůli kuomintangské propagandě 

někdy vnímáno jako odpor čínských žen proti západním vlivům. Nacionalistická ideologie 

však popularizaci qipaa nezpůsobila, ačkoliv ji pravděpodobně urychlila. Popularizaci qipaa 

ve 30. letech rozhodně nelze přisoudit pouze vlastenecké pohnutky, právě naopak – krásná 

qipaa třicátých let jsou důkazem toho, jak čínské ženy odporovaly Novému životu 

a kuomintangské agendě (Ling 2009: 259). Za jeden ze znaků módy je obecně považována 

právě její imunita vůči pokusům o cílenou regulaci shora, ať již osvětou nebo mocensky 

(Lenderová, 102). Rezistence proti Novému životu toto pravidlo potvrzuje. Ve výsledku je 

lidské konání většinou kompromisem mezi osobní vůlí a omezeními ze strany společnosti 

a politické moci. Číňanky, které se odmítaly podvolit západní kultuře, vnímaly qipao jako 

alternativu k intenzivním nacionalistickým náladám. Ale stejně zároveň bylo qipao vhodnou 

alternativou pro moderní ženy, kterým se líbilo západní oblečení, ale měly problém s jeho 

velikostmi a střihem (Ling 2009: 263). 

Hnutí Nový život sice podporovalo střídmost, zároveň však propagovalo kupování 

čínských produktů za účelem podpoření čínské ekonomiky. Nedlouho před vyhlášením hnutí 

kuomintangská vláda prohlásila rok 1934 za „rok ženské národní spotřeby“ (funü guohuo nian 

婦⼥國貨年 ). Ačkoliv vláda kritizovala nakupování západních produktů, spotřeba jako 

taková nebyla zavrhována, protože sloužila účelům KMT (Yan 2005: 172). Po vyhlášení hnutí 

se tak ženy z velkých měst, které používaly západní kosmetiku a nosily západní oděvy, staly 

terčem ostré kritiky. Byly zaznamenány dokonce fyzické útoky na ženy i muže v západních 

oděvech, především však na „moderní dívky“ (Yan 2005: 173). 

Tak jako byly „nové ženy“ z doby kolem Májového hnutí ochotné zavrhnout 

přehnanou zdobnost a obvazovat si poprsí pro ideál rovnosti pohlaví, moderní dívky o deset 
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let později byly ochotné své přednosti zdůrazňovat a být sportovně aktivní. Představy 

čínských moderních žen o vlastenectví a modernosti byly bezpochyby odlišné od představ 

KMT, ale nebyly nutně neslučitelné (Yan 2005: 182). Komunita žen kolem časopisu Linglong 

považovala zdravou krásu za atraktivní a vnímala tak kuomintangskou propagandu veskrze 

pozitivně (Yan 2005: 178).  

„Za posledních 30 let jako by se v ženském odívání změnilo úplně vše. Ale 

opravdu nerozumím tomu, proč se ženy musí oblékat tak, že je to jako by 

byly připoutané. A navíc, opatrné kolébavé krůčky přece vůbec nejsou 

přitažlivé, a žena křehká a slabá ještě méně. Skutečná krása tkví ve zdravém 

těle a plných svalech. Luxusní šaty a přehnané líčení působí afektovaně, je 

to umělé. Není to přirozená krása. Čím více se žena upravuje, tím více se 

ukazuje její hloupost a ošklivost. Přehnaná zdobnost v oblékání a líčení je 

ostudná záležitost, je to jen plýtvání cenným časem, penězi, a ještě má za 

výsledek jakousi umělou panenku. A co hůř, spousta žen takto věnuje svému 

zevnějšku proto, aby zaujala muže! To je přece ještě žalostnější! Navíc – 

jaký je rozdíl mezi dnešními ženami v lodičkách, a ženami se „zlatými 

liliemi“před 30 lety? Toto omezování volnosti nohou přece není důkazem 

pokroku, ale skrytého rozkladu.“ (Linglong 1933, 30: 1593–4). 

V letech kdy bylo zavedeno hnutí Nový život byl trend křehké krásy již skoro 

nahrazen ideálem zdravé, silné krásy. Od roku 1933 se v Linglongu začínaly objevovat 

fotografie čínských sportovkyň (Yan 2005: 179). Čím dál tím více žen si bralo za vzor 

legendární hrdinku Hua Mulan, která se převlékla za muže, aby mohla jít do války a bojovat 

za svou zem (Yan 2005: 179). 

A přesto se v Linglongu z roku 1937 opět objevuje článek vychvalující krásu dlouhého 

qipaa a lodiček. „Když si jakákoliv žena vezme na sebe dlouhé qipao, ihned přirozeně zkrásní. 

Například i když jen stojí, ačkoliv není nijak přenádherně oděna, v qipau je opravdu hned 

půvabná (Linglong 1937, 21: 1624).“ Zároveň však přiznává, že „dlouhé qipao a lodičky jsou 

přirozeně vhodné pouze pro elegantní chůzi krásných dam, nebo když žena jen sedí či stojí 

a nemusí se hýbat,“ a o několik vět později již nabádá ženy k jeho opuštění: 

„Pokud čínské ženy chtějí opravdu věnovat pozornost modernosti, měly by 
hlavně zaprvé cvičit a zadruhé si zvyknout na práci. S dobrou fyzičkou 
člověk unese každé břemeno, se zvykem pracovat nemůže být ostatními 
zneužíván. Tyto dva body jsou osvobozující, pomůžou těm nejnižším 
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potřebám země. To je skutečná modernita! Doufám, přítelkyně, že rychle 
sundáte zastaralé lodičky a elegantní qipaa a stanete se opravdu moderními 
pomocí cvičení a práce!“ (Tamtéž, str. 1626). 

Hnutí Nový život jako takové je obecně považováno za nepříliš úspěšné. Lidé byli sice 

obecně vzato ochotní přizpůsobit se novým pravidlům, ale změna v jejich chování byla 

většinou povrchní a krátkodobá. Většina obyčejných občanů nijak netoužila po vojenské 

disciplíně ve všech ohledech každodenního života (Fukamachi 2010: 78–80, Liu 2013: 31). 

7 Proč právě qipao? 
Opuštění kombinace kabátku a sukně ve prospěch qipaa je podle Antonie Finnane 

jednou z největších záhad čínské módní historie dvacátého století. Jak se qipau podařilo 

nahradit dvoudílný oděv, který hanské ženy preferovaly po několik století? Článek z roku 

1937 navrhuje tři základní důvody: 

1. Předně bylo qipao ve srovnání s tradičním hanským i evropským dobovým 

oděvem poměrně snadné ušít. Evropské ženské šaty měly množství vrstev 

a průstřihů, rukávy se našívaly zvlášť a různě řasily. Oproti tomu qipao bylo sešité 

z dvou kusů látky, švy bývaly rovné a nebylo třeba přidávat otvory na knoflíky 

(Finnane 2008: 117). 

„Dříve jeden set ženského oblečení zahrnoval svrchní část [halenu nebo kabátek] 

a kalhoty nebo sukni, na které bylo potřeba jeden zhang a dvě stopy látky, na jedno 

qipao stačí jen dvě stopy látky. Navíc dříve bylo nutné zaplatit za ušití dvou kusů 

oděvu, teď se to změnilo na jeden.“ (Xiandai jiating 1937: 7) 

2. Qipao bylo prostě krásné. Autorka jej považovala za oděv lichotící ženské postavě. 

3. Za třetí důvod považuje jeho praktičnost.  

„Dříve se musely obléct dlouhé kalhoty, přes ně kabátek, přidat sukni – to 

už jsou tři jednotlivé kusy oděvu. Nyní se lze obléct velmi rychle – prostě si 

obléknete jedny šaty. Qipao je tedy v souladu s potřebami současnosti, jimiž 

jsou jednoduchost a praktičnost.“ (Tamtéž.) 

 Souhlasila by s těmito důvody většina žen, které qipao nosily? Co bylo 

v jednom roce označováno za praktické, to bylo v  roce následujícím označováno za 

pravý opak. Ve skutečnosti byl za vítězstvím qipaa nad jinými styly pravděpodobně 

velmi prostý důvod – qipao jednoduše bylo pro všechny zúčastněné strany 
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kompromisem. Kompromisem mezi západním a čínským oděvem, kompromisem 

mezi pohodlností a krásou, mezi cudným a extravagantním oděvem. Ačkoliv byly 

mnohé jeho varianty extrémní, průměrné qipao přežilo, protože si na něm každý 

našel významy a vlastnosti, které mu vyhovovaly. Zároveň mohl hrát jistou roli fakt, 

že bylo nejpozdnějším čínským (ač nehanským) oděvem, bylo tedy poměrně snadné 

je přizpůsobit aktuálním potřebám moderního života. 
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8 Závěr 
Šaty jako nástroj komunikace implikují bohatou škálu významů, které nelze plně 

obsáhnout ani strukturní analýzou, ani individuální interpretací. Změny v odívání čínských 

žen v průběhu 20. století odrážely otevírání a modernizaci čínské společnosti. Tyto změny 

z jedné strany reprezentovaly skupinový proces, v němž ženy opouštěly tradice pro modernost, 

ale zároveň byly důkazem toho, jak moderní politika, ekonomie a kultura přetvářely ženská 

těla i jejich ducha. Qipao doprovázelo čínské ženy v politicky a společensky náročném 

období. Proces jeho vývoje a ztotožnění s čínským národním oděvem byl v podstatě 

kompromisem mezi vnitřními hodnotami čínské společnosti a vnějšími vlivy, jež na ni 

působily. Jeho přijetí znamenalo z jedné strany návrat k tradici a zároveň zdánlivě protikladné 

rozloučení s minulostí. 

Zjednodušený pohled na qipao jako na oděv navazující na mandžuskou tradici je velmi 

nepřesný. Detailním zkoumáním jednotlivých kroků jeho vývoje a konkrétních pohnutek, 

které vedly od úplných kořenů tohoto oděvu až k jeho dnešní podobě a významům je 

nevyhnutelné dospět k závěru, že qipao i přes jeho zavádějící název nelze vnímat jako 

mandžuské šaty. Zajímavé je, že články z doby největšího úspěchu qipaa v podstatě 

nediskutují fakt, že se určitým způsobem z mandžuského oděvu vyvinulo. Etnický kontext byl 

v souvislosti s qipaem diskutován jen zcela minimálně. 

Qipao se objevilo jako nový trend v ženském oblékání v roce 1925. Vývoj jeho přímých 

přechůdců a stylů, ze kterých se qipao vyvinulo, je však pro pochopení jeho funkcí a následně 

rapidního nárůstu popularity klíčový. Před rokem 1925 bylo qipao oděvem studentek 

a emancipovaných žen. Qipao druhé poloviny dvacátých let bylo charakteristické svou 

jednoduchostí a důstojnou elegancí. V této době bylo populární především v řadách manželek 

kuomintangských politiků, které určovaly trendy a byly módními ikonami pro ženy vyšších 

a středních vrstev městské společnosti.  

Popularizace qipaa byla poháněna vlastenectvím a rostoucím trendem konzumu. 

Zároveň bylo qipao odpovědí na otázku, jak mají čínské ženy odpovídat západním ideálům 

krásy, aniž by musely nosit západní oděv. Odívání moderních žen ve třicátých letech bylo 

odvážné a do velké míry inspirované Západem, ačkoliv bylo ovlivněno také Čankajškovým 

hnutím Nový život. Jedním z vytyčených cílů hnutí bylo dostat pod kontrolu ženské odívání, 

kterému byla věnována až nepřiměřená pozornost. Nicméně hnutí ve výsledku vyznělo 

naprázdno. Pravidla hnutí byla převážně ignorována. Navzdory usilovnému snažení se 

Kuomintangu nepodařilo „znárodnit ženská těla“. Ačkoliv o modernost usilovala jak vláda, 

tak i ženy, jenž vládě odporovaly, představy o významu tohoto pojmu se u obou stran lišily. 
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Na vývoji qipaa lze sledovat vývoj ženské emancipace v Číně 20. století. Bylo od 

dynastie Tang prvním ženským oděvem, který vedle funkce zahalovací měl i funkci zcela 

opačnou – měl odhalovat a zdůrazňovat krásu ženských křivek.  

Mezi výhody qipaa patřila především všestrannost a přizpůsobivost. Vlastnosti, které 

byly v průběhu jeho vývoje kritizovány, byly spíše otázkou konkrétních módních výstřelků, 

které musely projít ultimátní zkouškou času. Tyto varianty se jednoduše časem staly otázkou 

osobních preferencí a qipao se tak stalo oblíbeným oděvem čínských žen nezávisle na věku či 

stavbě těla. V době svého rozkvětu pro čínské ženy symbolizovalo originalitu, individualitu 

a svobodu. 

Ač měl tento „národní oděv“ v rámci svého vývoje mnoho často protikladných 

významů, ač je jeho historie v tuto chvíli poměrně krátká a jeho další vývoj nejistý, qipao má 

v dějinách čínského odívání svou nezpochybnitelnou hodnotu.  
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Přílohy 

Obrázový materiál 
 

Obr. 1 (vlevo): 
Žena v tradičním volném vrstveném oděvu s oblačným límcem, dynastie Ming. 
Zdroj: Heroldová 2010: 80 
 
Obr. 2 (vpravo):  
Dvě mandžuské ženy v dlouhých róbách (changpao). Na přirozených nohách mají boty na koturnech. 
Pod róbou ženy vlevo lze vidět kalhoty svázané u kotníku. 
Zdroj: Heroldová 2010: 105 
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Obr. 3: Fotografie hanské ženy z druhé poloviny 19. století. Žena má na sobě široký kabátek a dlouhou 
sukni. 
Zdroj: Garrett 2007: 201.  

Obr. 4: Fotografie sestřiček Šanghajské nemocnice pro chudé děti, jaro 1911. 
Zdroj: Funü shibao 2: 26.7.1911 
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Obr. 5: Studiová fotografie dívky v dlouhé haleně a kalhotách, cca 1920. 
Zdroj: Garrett 2007: 271.  

Obr. 6: „Slečna Wei Shuji, dcera ředitele námořní flotily Fujianské provincie za dynastie Qing, Wei 
Hana.“ Dívka má na sobě krátký kabátek s vysokým límcem a sukni. 
Zdroj: Funü shibao 10.7.1912: 7.  
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Obr. 7: Obálka dvacátého vydání Funü shibao. 
Žena má na sobě skládanou sukni a úzkou halenu s tříčtvrtečním rukávem. Vlasy má svázané modrou 
stuhou v evropském stylu. 
Zdroj: Funü shibao 31.10.1916 

Obr. 8: Dívka s dlouhým kabátkem a kalhotami. Nákres ženského oděvu v období od r. 1890 do 
r. 1910 podle spisovatelky Zhang Ailing. 
Zdroj: Zhang Ailing (1943). „Chinese life and fashions”. The XXth century 4.1: 56. 
 
Obr. 9: Kresba od Aoki Masaru. 
Zdroj: Finnane 2008: 146.  
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Obr. 10: Song Qingling v qipau, 1925. 
Zdroj: Xiaohe 1120 de boke 小荷 1120的博客 [online], 2. 4. 2009. Dostupné na: 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b862d070100crq0.html (navštív eno 20. 6. 2017) 

 
Obr. 11 (vlevo): Střih qipaa, cca 1925.  
Zdroj: Garrett 2007: 148. 
 
Obr. 12 (vpravo): Reklama na Coca-Colu z 20. let. 
Zdroj: Yi Bin et. al. (1995), Lao Shanghai guanggao 老上海廣告, 72. 
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Obr. 13: Dvě ženy v qipau.  
Žena vlevo má na sobě prosté jednobarevné qipao. Žena vpravo má na sobě qipao s vysokým límcem 
a květinovými vzory, přes něj má velký šál s třásněmi západního stylu a lodičky. Rozparek sahá velmi 
vysoko, pod ním je však viditelná další vrstva ze stejné látky. 
Zdroj: Linglong 11.10.1931: 12. 
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Obr. 14: Stránka z Linglongu z roku 1932. 
Vlevo: „Dlouhé qipao s širokými kalhotami vespod je nový trend roku 1932.“ 
Vpravo: Šifonové šaty západního střihu s vestičkou, avšak s čínským vysokým límečkem. 
Zdroj: Linglong 4.5.1932: 20 
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Obr. 15: Reklamní plakát na alkohol, 1934. 
Žena má na sobě krásné sandálky na vysokých podpatcích dle poslední evropské módy, zpod qipaa 
s velmi dlouhými rozparky jí vykukuje spodnička. Qipao je z lehké, poloprůhledné látky. Její póza je 
stejně jako její qipao velmi vyzývavá. 
Zdroj: Yi Bin et. al. (1995), Lao Shanghai guanggao 老上海廣告, str. 90.  
Dostupné z: http://depts.washington.edu/chinaciv/graph/9posters.htm 
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Obr. 16 : Dvě ženy v moderním qipau se západními kabátky. 
„Jaro je nejlepším obdobím na to se vystrojit. Pokud je dlouhý kabát na procházku v parku moc teplý, 
nejlepší je vzít si s sebou krátký a dle libosti si ho obléci přes qipao.“ 
Zdroj: Linglong 18.5.1932: 29. 

 
Obr. 17: Mladé dívky v zimních qipaech s vysokými límci, Šanghaj, 30. léta.  
Zdroj: www.depts.washington.edu/chinaciv/ clothing/11qipaos.htm   
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Obr. 18: Nové šaty na začátek léta. 
„Jen jeden druh qipaa na všechna roční období, to je příliš nudné. Teď kabát není potřeba, na ulicích 
v celé zemi jsou vidět dlouhá qipaa. Jistě mnohé z vás touží po drobné změně – poslechněte si o tomto 
stylu. Je třeba, aby svrchní oděv byl o něco větší, sukně naopak užší, nejlepší vzor jsou bílé puntíky 
na tmavém podkladu. Tento styl je velmi prostý a zároveň osvěžující.“ 
Zdroj: Linglong 1.6.1932: 68. 

 
Obr. 19 
“Nové qipao má límec a rukávy ze saténu nebo žoržetu v základních barvách a zdobné lemování, je 
nesmírně krásné.” 
Zdroj: Linglong 14.9.1932: 20.  
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Obr. 20: „Maximální délka dlouhého qipaa.“ 
Zdroj: Linglong 19.10.1932: 28. 

 
Obr. 21: Qipao bez límce.  
„Kvůli vývoji čínských žen většina nenosí odhalující oblečení. Avšak poslední dobou je podporován 
pohyb jako je plavání a tanec, zdraví žen dosáhlo významného pokroku, proč tedy v létě neupustit od 
vysokých límců?” 
Zdroj: Linglong 15.6.1932: 23. 
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Obr. 22: Krátká vesta přes qipao. 
„Momentálně je v módě krátké qipao. Často se přes něj nosí krátká vesta (xiao majia). Stylů je mnoho. 
Ale většina je zavazovací vepředu a odhalující hruď. Ale to brzy už nebude vidět. To odkazuje na vesty 
a qipaa čistě východního stylu. Přední zapínání vpravo je lemováno širokými pruhy. Pokud je látka 
oděvu černá, pak by lemování mělo být zlaté či stříbrné barvy.“ 
Zdroj: Linglong 25.5.1932: 21 

Obr. 23: Nové styly qipaa. 
„Proč pro pohodlí při tanci nepřidat na spodní část qipaa sklady, tak aby bylo rozšířené v západním 
stylu? Bude tak mnohem jednodušší chodit. Letošní trendy zahrnují světlý satén.“  
Zdroj: Linglong 21.2.1934: 35.  
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Obr. 24: Šanghajské ženy, 20 léta. 
Zdroj: Tang Zhenchang, ed. (1993). Jindai Shanghai fanhualu, 234. 

 
Obr. 25: Zhang Ailing v qipau, 30. léta.  
Zdroj: www.missuya.com/shanghai-qipao-in-the-1930s 
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Obr. 26 (vlevo): Zhou Hujie, 1935. 
Zdroj: www.hpcbristol.net/visual/fu02-023 
 
Obr. 27 (vpravo): Fanny Cheung & Dora Tsang, 1936. 
Zdroj: www.hpcbristol.net/visual/fu01-007 

 
Obr. 28 (vlevo): Herečka Liang Sai Zhen na titulní straně Linglongu. 
Zdroj: Linglong 12.8.1936: 2361 
 
Obr. 29 (vpravo): Fu Bingchangova sbírka: Min Jin s fotoaparátem, 12. 2. 1940. 
Zdroj: www.hpcbristol.net/visual/fu-n258  
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Obr. 30: Víko od krabice na šaty z obchodu v Macau, 30. léta. 
Zdroj: Garrett 2007: 150. 

Obr. 31: Z Fu Bingchangovy sbírky, 30. léta. 
Zdroj: www.hpcbristol.net/visual/fu04-068.  
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Obr. 32: Z Fu Bingchangovy sbírky, 1941. 
Zdroj: www.hpcbristol.net/visual/fu01-033. 

 
Obr. 33: Z Fu Bingchangovy sbírky fotografií, 30. léta. 
Zdroj: https://www.hpcbristol.net/visual/fu-n031. 
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Obr. 34: Čínský prezident Xi Jinping s manželkou na státní návštěvě ve Spojených státech 
Amerických v dubnu 2017.  
Zdroj: http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2085742/decoding-messages-
behind-first-lady-fashion-xi-trump 
 


