
Začiatok kampane

Veľký skok vpred Čínskej ľudovej republiky bola ekonomická a sociálna kampaň

vedená Čínskou komunistickou stranou v rokoch 1958 až 1962. Predseda Mao Ce-

tung odhalil Veľký skok vpred na stretnutí v januári 1958 v Nankingu a následne

spustil kampaň na rekonštrukciu krajiny z agrárnej spoločnosti na komunistickú

spoločnosť prostredníctvom formovania ľudových komún. Mao nariadil zvýšené

úsilie o znásobenie výnosov obilia a prinesenie priemyslu na vidiek. Ústrednou

myšlienkou Veľkého skoku bolo, že rýchly rozvoj čínskeho poľnohospodárskeho a

priemyselného sektora by mal prebiehať paralelne. Nádejou bolo industrializovať

sa s využitím masívnej ponuky lacnej pracovnej sily a vyhnúť sa nutnosti dovážať

ťažké stroje.

V októbri 1949 po porážke

Kuomintangu (Čínska nacionalistická

strana) vyhlásila Čínska komunistická

strana vznik Čínskej ľudovej republiky.

Bohatí statkári a bohatší roľníci boli

okamžite donútení vzdať sa svojich

pozemkov v prospech chudobnejších

roľníkov. Táto politika bola postupne

presadzovaná v rokoch 1949 až 1958 v

reakcii na bezprostredné politické

potreby, najprv zriadením „tímov

vzájomnej pomoci“ s 5 – 15
Prvá komúna

Experimentálna obec bola založená v

Chayashane v Che-nane v apríli 1958. Prvýkrát

tu boli úplne zrušené súkromné pozemky a

zavedené spoločné kuchyne. Na stretnutiach

politbyra politbyra na Konferencii v Beidaihe v

auguste 1958 sa rozhodlo, že komúny týchto

ľudí sa stanú novou formou hospodárskej a

politickej organizácie na celom čínskom vidieku.

Do konca roka bolo zriadených približne 25 000

obcí, pričom každá mala v priemere 5 000

domácností. Obce boli relatívne sebestačnými

družstvami, kde boli mzdy a peniaze nahradené

pracovnými bodmi.

domácnosťami, potom v roku 1953 zriadením „základných poľnohospodárskych

družstiev“ s 20 – 40 domácnosťami a od roku 1956 vznikali „vyššie družstvá“ so

100 – 300 rodinami. Od roku 1954 boli roľníci povzbudzovaní, aby zakladali

združenia kolektívneho poľnohospodárstva a pripájali sa k nim, čo by údajne

zvýšilo ich účinnosť bez toho, aby ich okrádali o vlastnú pôdu alebo obmedzovali

ich živobytie. V roku 1958 bolo súkromné vlastníctvo nakoniec zrušené a všetky

domácnosti boli nútené vstúpiť do štátnych komún.

Obdobie pred Veľkým skokom vpred

Predseda Mao Ce-tung oznamuje založenie

Čínskej ľudovej republiky na Námestí

nebeského pokoja v Pekingu 1. októbra 1949

Spoločná kuchyňa a jedáleň

Mao považoval produkciu obilia a ocele za

kľúčové piliere ekonomického rozvoja.

Predpovedal, že do 15 rokov od začiatku

Veľkého skoku by čínska priemyselná

produkcia prekonala produkciu Spojeného

kráľovstva. Na stretnutiach v auguste 1958

sa rozhodlo, že produkcia ocele sa v

priebehu roka zdvojnásobí, pričom väčšina

nárastu bude pochádzať z oceľových pecí na

dvore.

Mao podporoval zakladanie malých

oceľových pecí na dvore, v každej obci a v

každej mestskej štvrti. Obrovské úsilie zo

strany negramotných roľníkov a iných

robotníkov sa vynaložilo na výrobu ocele zo

šrotu. Ako palivo pre pece sa okolité lesy

prakticky vyrúbali a následne sa využívali aj

Industrializácia vidieka

Agrárne reformy

V obciach sa na príkaz Maa presadzovalo množstvo radikálnych a kontroverzných

poľnohospodárskych inovácií. Mnohé z nich boli založené na myšlienkach

sovietskych agronómov. Politika zahŕňala pestovanie nahusto, pričom semená boli

zasiate oveľa hustejšie, než je obvyklé, za nesprávneho predpokladu, že semená

rovnakej triedy si nebudú navzájom konkurovať. Hlboká orba (až 2 metre) bola

podporovaná pre mylné presvedčenie, že prinesie rastliny s extra veľkými

koreňovými systémami. Stredne produktívna pôda zostala nevyužitá s

presvedčením, že sústredenie hnojiva a úsilia na najúrodnejšiu pôdu bude viesť k

veľkému zvýšeniu produktivity na aker. Celkovo však tieto nové inovácie viedli

skôr k zníženiu produkcie obilia ako k zvýšeniu.

Hladomor

Napriek škodlivým poľnohospodárskym inováciám bolo počasie v roku 1958

veľmi priaznivé a úroda nadpriemerná. Nanešťastie, množstvo pracovnej sily

presmerovanej na výrobu ocele a stavebné projekty spôsobilo, že značná časť

úrody zostala v niektorých oblastiach nezozbieraná. Tento problém zhoršilo ničivé

rojenie kobyliek, ktoré bolo spôsobené tým, že ich prirodzení predátori boli zabití

v rámci kampane štyroch škodcov.

Hoci sa skutočná úroda znížila, miestni úradníci pod obrovským tlakom

centrálnych orgánov, aby v reakcii na inovácie oznamovali čoraz

premrštenejšie výsledky. Tie slúžili ako základ na určenie množstva

obilia, ktoré má štát odobrať na zásobovanie miest a zahraničný export. Roľníkom

to sotva stačilo a v niektorých oblastiach nastal hlad. K hladomoru prispelo v roku

1959 aj veľké sucho a následné záplavy zo Žltej rieky.

Dramaticky zníženými výnosmi boli postihnuté aj mestské oblasti, masové

hladovanie sa však do značnej miery obmedzovalo na vidiek, kde v dôsledku

drasticky nafúknutých výrobných štatistík zostalo pre roľníkov na jedenie veľmi

málo obilia. Nedostatok potravín bol citeľný v celej krajine; avšak provincie, ktoré

plnili Maove reformy najvernejšie, ako An-chuej, Kan-su, Che-nan a S‘-čchuan,

mali tendenciu trpieť najviac.

Presný počet úmrtí hladomorom je ťažké určiť a odhady sa pohybujú od 15

miliónov do 55 miliónov ľudí. Kvôli neistotám spojeným s odhadovaním úmrtí

spôsobených Veľkým skokom vpred alebo akýmkoľvek hladomorom je ťažké

porovnávať závažnosť rôznych hladomorov. Ak sa však prijme nízky odhad 15

miliónov úmrtí, Veľký skok vpred bol najsmrteľnejším hladomorom v dejinách

Číny a v dejinách sveta.

Medzitým boli miestni lídri dotlačení, aby svojim politickým nadriadeným

nepravdivo podávali správy o stále vyššej produkcii obilia. Účastníci politických

zhromaždení prezentovali, že výrobné čísla sa zvýšili až na 10-násobok skutočnej

produkcie, pretože preteky o potešenie nadriadených a získanie chvály sa

zintenzívnili. Štátu sa neskôr podarilo na základe týchto falošných údajov o

produkcii prinútiť mnohé výrobné skupiny, aby predávali viac obilia, než mohli.

drevené obklady dverí a nábytku roľníckych domov. Hrnce, panvice, železné

nástroje a iné kovové artefakty boli vyžiadané ako „šrot“ do pecí, aby sa tak mohli

splniť veľmi optimistické výrobné ciele. Mnohí z mužských poľnohospodárskych

robotníkov boli odklonení od úrody, aby pomohli pri výrobe železa, rovnako ako aj

robotníci v mnohých továrňach, školách a dokonca aj nemocniciach.

Kampaň štyroch škodcov bola jednou z prvých

akcií uskutočnených v rámci Veľkého skoku vpred

v Číne v rokoch 1958 až 1962. Štyria škodcovia,

ktorí mali byť zlikvidovaní, boli potkany, muchy,

komáre a vrabce. Vyhladzovanie vrabcov, tiež

známe ako kampaň na odstránenie vrabcov, však

viedlo k vážnej ekologickej nerovnováhe, ktorá

bola jednou z príčin veľkého čínskeho hladomoru.

Kampaň štyroch škodcov

Ukončenie kampane

Poľnohospodárska politika Veľkého skoku a s ňou spojený hladomor pokračovali

až do januára 1961, kedy sa na deviatom pléne 8. ústredného výboru Komunistickej

strany Číny začalo s obnovou poľnohospodárskej výroby prostredníctvom zvrátenia

politiky Veľkého skoku. Vývoz obilia bol zastavený a dovoz z Kanady a Austrálie

pomohol znížiť vplyv nedostatku potravín, aspoň v pobrežných mestách. O rok

neskôr sa na konferencii 7000 osôb v Pekingu diskutovalo o dopadoch politiky na

krajinu, pričom Mao Ce-tung poprel akékoľvek zlyhanie a všetko zviedol na iných

predstaviteľov vlády.

október 1949 VZNIK ČÍNSKEJ ĽUDOVEJ REPUBLIKY

1951 TÍMY VZÁJOMNEJ POMOCI

1953 ZÁKLADNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE
DRUŽSTVÁ

1956 VYŠŠIE DRUŽSTVÁ

január 1958
OFICIÁLNE PREDSTAVENIE 
KAMPANE VEĽKÝ SKOK VPRED 
MAO CE-TUNGOM

apríl 1958
ZALOŽENÁ PRVÁ KOMÚNA V 
CHAYASHANE

august 1958 KONFERENCIA V BEIDAIHE

1958 ZRUŠENIE SÚKROMNÉHO 
VLASTNÍCTVA

1958 KAMPAŇ ŠTYROCH ŠKODCOV

august 1958
KOMÚNY SA STALI NOVOU 
HOSPODÁRSKOU A POLITICKOU 
ORGANIZÁCIOU NA CELOM ÚZEMÍ 
ČÍNY

1959

TICHÉ UKONČENIE PROGRAMU 
VIDIECKYCH VYSOKÝCH PECÍ

1959

VEĽKÉ SUCHO A ZÁPLAVY ZO 
ŽLTEJ RIEKY

január 1961 UKONČENIE POLITIKY VEĽKÉHO 
SKOKU

január 1962 KONFERENCIA 7000 OSÔB

Primitívne vysoké pece na vidieku

Členovia komún pracujúci v noci na poli

Miera pôrodnosti a úmrtnosti (na 1000 obyvateľov) v Číne

Miera pôrodnosti

Miera úmrtnosti

Veľký skok vpred Politika jedného dieťaťa

Miera úmrtnosti vo vybraných 

čínskych provinciách za 

obdobie rokov 1958 až 1962 
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