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Tyto dva komentáře jsou charakteristické pro přijetí, s nímž 
se setkal třetí film Sergeje Ejzenštejna, a typické svou kon-
troverzí, která obklopovala celou kariéru tohoto filmové-
ho tvůrce. Ejzenštejn byl pověřen, aby k desátému výročí 
revoluce natočil film o revolučních událostech roku 1917; 
podobně byl Vsevolod Pudovkin pověřen natočením Kon-
ce Petrohradu a Esfir Šubová vytvořila Pád dynastie Roma-
novců a Velkou cestu. Ejzenštejn měl za sebou Stávku, která 
se stala předmětem útoků kvůli experimentální formě a slo-
žité symbolice, a Křižník Potěmkin, který přes obrovskou 
popularitu v Berlíně nedokázal ve větším počtu přitáh-
nout sovětské obecenstvo – možná z podobných důvodů. 

6.  DESET DNÍ, 
KTERÉ OTŘÁSLY SVĚTEM

Po Křižníku Potěmkin je Deset dní, které otřásly 
světem špatný film.

(sovětští kritici, 1928)1

Deset dní, které otřásly světem je nepochybně film 
velkého revolučního a uměleckého významu. Je 
dobrý ve svém revolučním záměru, dobrý ve svém 
provedení.

(Naděžda Krupská, 1928)2
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Když byl vyzván k natočení filmu, z něhož mělo nakonec 
vzejít Deset dní, které otřásly světem, měl právě rozpraco-
vaný jiný snímek – Generální linii. Aby mohl natočit svůj 
revoluční film, odložil tento projekt na později. Jistě neměl 
dvakrát na vybranou, ale neexistuje ani žádný důkaz, kte-
rý by naznačoval, že se snažil z tohoto filmu vyvléci; nic-
méně to bylo rozhodnutí, které mělo vážné důsledky pro 
jeho další uměleckou dráhu. Deset dní, které otřásly světem 
(pokud započteme Generální linii jako dřívější snímek) byl 
Ejzenštejnův poslední němý film a také poslední film, kte-
rý v následujících deseti letech dokončil. Po něm už musel 
svou pozici pořád hájit: například v roce 1929 obhajoval 
Generální linii jako „experiment srozumitelný milionům“.4

Deset dní, které otřásly světem natáčel ve spěchu. Začal 
filmovat v polovině dubna 1927 a v říjnu ještě nebyl hotov. 
Stříhat začal v říjnu a předběžnou verzi filmu promítl v mo-
skevském Velkém divadle vybranému obecenstvu 7. lis -
topadu, tedy skutečně v den desátého výročí Říjnové revo-
luce.5 Pak film přestříhal, přičemž odstranil některé „inte-
lektuálnější“ sekvence.6 Pro veřejnost byl film premiérově 
uveden 14. března 1928.7 Podobně jako Potěmkin byl film 
oficiálně promítnut v Berlíně, kde byl přejmenován na Deset 
dní, které otřásly světem (rusky se jmenuje Okťabr, tj. Říjen) 
podle názvu předlohy, slavné reportáže Johna Reeda, což 
mělo zvýšit jeho přitažlivost pro veřejnost. Film Deset dní, 
které otřásly světem si však nezískal takový věhlas jako Po -
těmkin ani nevyvolal za hranicemi SSSR takovou míru po-
litického nadšení jako jeho předchůdce. Na jedné straně 
byl napadán jako nesrozumitelný. Jeden z řečníků na první 
stranické konferenci o kinematografii v březnu 1928 pozna-
menal: „Na venkově mnoho lidí filmům nerozumí […], a je 
nutné říci, že čím víc se vyrábí sovětských filmů, tím více 
stoupá procento děl, která jsou rolnictvu úplně nesrozu-
mitelná. Mluvím o filmech, jako je Deset dní, které otřásly 
světem.“8 Na druhé straně měla Leninova vdova Krupská 
pocit, že snímek je přes své chyby milníkem v sovětském 
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filmovém umění: „Objevuje se nové umění, které je blízké 
masám, které zobrazuje jejich zásadní zkušenost. Toto umě-
ní má obrovskou budoucnost. Film Deset dní, které otřásly 
světem je zábleskem tohoto umění budoucnosti.“ Co se týče 
celkového hodnocení, přikláním se spíše k názoru Krupské, 
i když z jiných důvodů: navzdory svým slabým místům má 
film Deset dní, které otřásly světem zásadní význam, jak 
v souvislostech vývoje sovětské kultury, pokud jde o pře-
chod od uměleckého pluralismu k doktríně socialistické-
ho realismu, tak v souvislostech všeobecných, pokud jde 
o vývoj propagandistického filmu jako takového, zejména 
v oblasti heroizace reality.

Z doby Říjnové revoluce ani o nejdůležitější události 
úno rového převratu, totiž o abdikaci cara, neexistují téměř 
žádné dokumentární záznamy.10 „Skutečná“ realita revolu-
ce tudíž nafilmována nebyla, a bylo tedy nutné vytvořit její 
ekvivalent na filmovém pásu. Bolševici potřebovali posta-
vit historickou legitimitu svého režimu na nějaký základ 
a absence příslušného dokumentárního důkazu poskytova-
la sovětským filmovým tvůrcům úžasnou příležitost vytvo-
řit události ruských dějin zpětně a některé z nich podrobně 
zpracovat. Ejzenštejn měl s projektováním revolučního 
realismu na úkor skutečné dějinné reality své zkušenosti. 
V Křižníku Potěmkin zdůraznil útlak mas smyšlenou epi-
zodou na oděských schodech. V Deseti dnech předložil 
bolševický pohled na živelnou povahu Říjnové revoluce, 
vrcholící dobytím Zimního paláce. Paradoxně právě absen-
ce dokumentárního materiálu také způsobila, že se pozdější 
historici a filmaři uchylovali k Deseti dnům jako ke zdroji, 
a Ejzenštejnovo fiktivní nové vytvoření reality nabylo díky 
své působivosti legitimity dokumentárních záběrů.11 To je 
měřítko úspěchu tohoto snímku jako propagandistického 
filmu.

Deset dnů, které otřásly světem12 začíná scénou svržení 
sochy cara Alexandra III., symbolu těch nejhorších aspek-
tů autokracie. Vládl Rusku od roku 1881 do roku 1894 po 
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Alexandrovi II., který v roce 1861 zrušil nevolnictví a poslé-
ze byl zavražděn. Alexandr III. symbolizoval návrat k zne-
volňování a útisku a právě jeho obří socha se stala zosob-
něním těchto represivních sil carského aparátu. Car na ní 
svírá v rukou tradiční symboly moci, žezlo a jablko, z jejího 
podstavce shlížejí dvouhlaví orli – symboly ruské říše. Film 
tyto symboly ukazuje v detailních záběrech. Dnes nám asi 
význam této sekvence připadá naprosto jasný, ale pro so-
větské rolníky ve dvacátých letech byl takový symbolismus 
nesrozumitelný a bylo zapotřebí ho vysvětlit (tento přístup 
najdeme nejen v tomto snímku, ale i v dalších „složitých“ 
filmech), což ovšem diváka vzdalovalo od filmu a ničilo 
mnoho z jeho živé bezprostřednosti. Právě za tuto herezi 
„intelektuální kinematografie“, v niž tehdy tak vášnivě vě-
řil, byl Ejzenštejn opakovaně kritizován.

Dělníci se hrnou k soše, což je ozvěna sekvence na oděs -
kých schodech, kde je rozprášili carští vojáci, ale tento krát 
dosáhnou odplaty. Vztyčí k hlavě sochy žebřík a omotají 
lana kolem carova těla; autokracie je odsouzena k  bezmoci 
a zániku. Pak kamera zabírá dav rolníků, hněvivě se ohá-
nějících kosami; také rolnictvo se bouří a – nepřímo – se 
ve spojenectví s dělníky a vojáky podílí na svržení starého 
režimu. Přichází první titulek: „ÚNOR.“ Pro ty z nás, kteří 
vědí, je to varování, ale jen když známe další historii revo-
luce. Socha se kácí váhavě a po kusech: napřed hlava, pak 
nohy a paže s jablkem a žezlem a nakonec i trůn. Dělnická, 
rolnická a vojenská revoluce je zřejmě dokonána, autokra-
cie je svržena. Pak však přijde názornější Ejzenštejnovo va-
rování: revoluci vítá buržoazie a žehná jí církev. Revoluce 
„PRO VŠECHNY“ je i jejich revoluce, třebaže ji uskutečnily 
masy. Únor je tudíž jen předehrou k opravdové revoluci, 
k Říjnu z (ruského) názvu filmu, a příhodně pojmenovaná 
Prozatímní vláda je prozatímnější, než se vůbec předpo-
kládalo.

Masy od revoluce očekávají půdu, mír a chléb – základní 
lidské potřeby už od Starého zákona, ne-li ještě dříve. Vojáci 
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na frontě odkládají pušky a bratří se s „nepřáteli“: vidíme, 
jak si ruský voják asijského vzezření zkouší německou hel-
mu a nasazuje německému vojákovi svou kožešinovou če-
pici. Tím je zdůrazněna solidarita mezinárodní dělnické 
třídy, umělost pojmu vlastenectví v imperialistické válce. 
Pak následuje prostřih na carského orla; hrozba revoluci 
je nyní přímá. Po dlaždicové podlaze kráčí lokaj, hluboko 
se uklání a na stříbrném tácku nese vládní nótu: „PROZA-
TÍMNÍ VLÁDA DODRŽÍ VEŠKERÉ ZÁVAZKY VE VZTA-
HU K NAŠIM SPOJENCŮM.“ Výbuchy, válka pokračuje, 
dělnická třída je zrazena. Ve městech je zaveden přídělový 
systém na chleba. Vidíme, jak ženy a děti stojí v mrazu ve 
frontách na chleba. Postupně se snižující příděly znázorňu-
je Ejzenštejn působivou metaforou: vidíme klesající lis, kte-
rý jako by tiskl dělníky. Nakonec už jsou v nesnesitelné si-
tuaci, propadají zoufalství: „VŠECHNO JE PŘI STARÉM… 
HLAD A VÁLKA.“ Objevuje se však možná spása.

Přesouváme se na Finské nádraží v Petrohradu. Mezi če -
kajícím davem bloudí světlo reflektoru, lidé jsou neklid-
ní, vládne napjaté očekávání. Napětí vrcholí v hrdinském, 
osvobozujícím příchodu: „ULJANOV… LENIN!“ Vypukne 
bouře nadšení a Lenin promluví z obrněného auta. V pozadí 
se dramaticky třepotají vlajky a transparenty a pocit naléha-
vosti posilují kmitající reflektory. Lenin odsoudí Prozatím-
ní vládu a přislíbí socialistickou revoluci, nabídne masám 
naději v hodině posledního soudu. Přes všechen ten pro-
pracovaný heroismus však Lenin v Deseti dnech nevystu-
puje jako jednotlivec, ale jako ztělesnění živelné moci masy, 
kolektivní vůle. Ejzenštejna mnozí jeho současníci tvrdě 
kritizovali za to, jak v tomto filmu zobrazil Lenina. Básník 
Majakovskij napadl povrchnost, s jakou byl vykreslen: „Je 
nesnesitelné se dívat, jak někdo zaujímá pózy a dělá pohyby 
jako Lenin, když za tím zevnějškem cítíte úplnou prázdno-
tu, naprostou absenci života.“13 Kriticky se o charakterizaci 
Lenina vyjádřili rovněž sovětští kritici citovaní v záhlaví 
této kapitoly: „Lenin dopadl špatně. Obecenstvo se setkává 
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s poměrně čilým a nervním človíčkem. Iljičovy charakteris-
tické rychlé pohyby a živost překryla prapodivná nervozita. 
Antonov-Ovsejenko vedle něj vyrůstá do gigantické osob-
nosti vůdce celého povstání.“14

Leninovu roli hrál neznámý dělník Vasilij Nikandrov. 
Ejzenštejn se i tady snažil dodržet koncept typáže, odmíta-
jící obsazování profesionálních herců, což se mu alespoň 
v éře němému filmu dařilo: měl pocit, že lze větší reálnosti 
dosáhnout, použije-li obyčejných dělníků a rolníků, kteří 
reprezentují určité „typy“. V případě Lenina měl fakt, že 
roli hrál dělník, ještě další výhodu: jako reprezentant mas 
podtrhl revolucionářovu úlohu. Právě kvůli tomuto ne-
osobnímu zpodobnění nedokázal filmový Lenin vzbudit 
u publika dojem živoucího člověka, jeho úkolem bylo spíš 
být vůdčím symbolem ve filmu, který je plný symbolů. Také 
Krupská připustila, že pokud byl film nepovedený, pak 
kvůli tomu, že režisér použil symbolismu, který nemohl 
být „srozumitelný milionům“:

Film Deset dní, které otřásly světem je plný symbolů. Exis-
tuje určitý symbolismus, který je masám přístupný a srozu-
mitelný; kácející se trůn, idoly z chrámu svatého Vasila atd. 
Tyto symboly jsou velmi dobré: pomáhají divákovi pochopit 
smysl filmu, provokují ho k přemýšlení. V tomto filmu však 
nalezneme ve velkém i symboliku, která bude masovému di-
vákovi jen těžko srozumitelná, to platí zejména o symbolech 
ztělesněných sochami – všichni ti Napoleoni a podobně. Ne-
srozumitelný bude možná i jiný symbol: moře zdvižených kos, 
které se objeví před svržením trůnu. Pro člověka, který nezná 
zobrazení kos na obrazech či sochách jako symbolu rolnic-
kého hnutí, bude tento obraz možná nesrozumitelný a úplně 
ho mine.15 

V otázce srozumitelnosti se tedy Krupská přikláněla na 
stranu kritiků, kteří tvrdili, že Ejzenštejnův film je pro ven-
kovské publikum nezáživný.
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Nebyly to však jediné symbolické obrazy obsažené v De-
seti dnech. Děj filmu se teď posunul do července 1917. Vi-
díme, jak dělníci a vojáci proudí přes most a nesou nápisy 
a transparenty „VŠECHNU MOC SOVĚTŮM!“. Prozatímní 
vláda ztrácí nervy a nechá do dělníků střílet kulometem. 
Bolševici jsou pranýřováni, napadáni a biti. V obzvláště 
kruté scéně ubodají nastrojené buržoazní dámy deštníky 
mladého dělníka. Je naprosto zřejmé proti komu a čemu 
je jejich nenávist namířená a jaký mají postoj k revoluci. 
Pak vidíme, jak telefonuje vládní úředník. Je vydán rozkaz 
zvednout mosty a odříznout tak dělnické čtvrti od centra 
města. Mučednictví dělnické třídy poněkud sentimentálně 
symbolizují záběry na mrtvou dívku a mrtvého koně leží-
cí uprostřed mostu, které od sebe oddělí zvedající se most. 
Kůň nakonec spadne do řeky, což je spojeno s další scénou, 
v níž buržoazie hází do téže řeky, Něvy, výtisky bolševic-
kých novin Pravda. Po řece plavou také transparenty de-
monstrantů, revoluce je doslova odplavena. Bolševici jsou 
odsouzeni jako „odpadlíci“ a „zrádci“, První kulometný 
pluk je „odzbrojen za solidaritu“ s dělníky, sídlo bolševic-
ké strany vydrancováno. Zdá se, že revoluce je v troskách. 

Pak poprvé zavítáme do Zimního paláce. Kerenskij vy-
stupuje do schodů. Je to ve skutečnosti stoupání po stále 
stejném schodišti znovu a znovu, ale sekvence je sestříhána 
tak, aby naznačovala, že stoupá po nekonečném schodišti, 
řečeno rovněž metaforicky, protože jeho stoupání je prolože-
no titulky označujícími jeho různé funkce: „DIKTÁ TOR… 
MINISTR VÁLKY A VÁLEČNÉHO NÁMOŘNICTVA… 
PREMIÉR… ATD. ATD. ATD. … NADĚJE NÁRODA A RE-
VOLUCE… A. F. KERENSKIJ.“ Nakonec Kerenskij dospěje 
metaforicky i skutečně k carskému apartmá. Jeho postavu 
převyšuje socha držící vavřínový věnec a dostaví se carovi 
služebníci, lokajové, jak je označuje mezititulek. Kamera 
v detailu zabírá jeho boty a rukavice: je fascinován vnějšími 
znaky moci. Titulek ironicky komentuje: „JAKÝ TO DEMO-
KRAT! … DEMOKRAT U CARSKÉ BRÁNY.“ Ejzenštejn to 
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později komentoval: „Máme zde kontrapunkt mezi slovním 
vyjádřením myšlenky a obrazovým znázorněním jednotliv-
ce, který se této myšlence vzpírá.“ Na rozdíl od Lenina je 
Kerenskij diletant, „hraje“ revoluci a demokracii, je osamě-
lý a izolovaný od mas. Zatímco Lenin byl ukázán v aktivní 
a rozhodné pozici, Kerenskij je rozkolísaný. V této chvíli 
Ejzenštejn uvádí na scénu další „intelektuální“ metaforu: 
mechanického zlatého páva okázale roztahujícího ocas, dar 
cara Mikuláše II. jeho manželce Alexandře. Kerenskij zno-
vu váhá a pak do carského apartmá vejde. Jurij Civjan ve své 
analýze k této sekvenci poznamenal: „Ejzenštejn doufal, že 
vzbudí dojem, že Kerenskij vstupuje do pávovy kloaky.“18

Pro zdůraznění kontrastu mezi Kerenským a Leninem 
nám titulek připomíná dřívější obvinění, že bolševici jsou 
„odpadlíci“ a „zrádci“, a ocitáme se u Leninovy skrýše – 
chýše v mlhavých močálech blízko Razlivu. Nemohlo být 
většího kontrastu než mezi prostotou této zemljanky a vel-
kolepostí Zimního paláce. 

V Petrohradě Kerenskij přemítá v carevnině apartmá. 
Ejzenštejn použil titulku „ALEXANDR FJODOROVIČ 
V APARTMÁ ALEXANDRY FJODOROVNY“; narážkou na 
to, že Kerenského jméno a patronymikum má stejný kořen 
jako jméno a patronymikum poslední carevny, se režisér 
snaží naznačit jakousi kontinuitu a blízkou podobnost. Ej-
zenštejn toto metaforické propojení Kerenského s imperiál -
ním odkazem rozvíjí i dále, když ho ukazuje v carevnině 
ložnici, obklopeného vší její nádherou – čímž naznačuje 
i určitou míru „zženštilé“ slabosti a nerozhodnosti premié-
ra i jeho vlády. Jediný rozhodný čin, k němuž se odhodlá 
v osobní knihovně Mikuláše II., je reakční: znovuzavede-
ní trestu smrti na frontě. Tato akce vede ke scéně, kterou 
kritizovala Krupská. Záběry na Kerenského střídají detaily 
na sošku Napoleona. Obecenstvu, které zná svou historii, je 
to jasné: Kerenskij je druhý Napoleon a jako jeho nevyřčený 
následovník se zmocní ideálů revoluce a zradí je. Jeho zá-
měry se symbolicky objasňují, když si hraje se sadou karaf 
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Deset dnů, které otřásly světem. Váhající liberál: Vladimir Popov jako 
Alexandr Kerenskij.

Deset dní, 
které otřásly 
světem
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na víno, přesunuje je do různých sestav a nakonec je složí 
dohromady a usadí na ně zátku v podobě carské koruny. 
Kerenskij si přeje být císařem jako Napoleon. Není však je-
diný, kdo se jím touží stát.

Z tovární sirény zní varování: „REVOLUCE JE V NEBEZ-
PEČÍ!“ Zatímco se Kerenskij zaměstnává úvahami o tom, že 
se jako Alexandr IV. stane nástupcem Alexandra III., blíží se 
k městu generál Kornilov s britskými tanky, francouzskými 
letadly a smutně proslulou kozáckou Divokou divizí a za-
stírá se heslem „ZA BOHA A VLAST“. Jeho hodnoty vyjad-
řuje režisér sekvencí náboženských obrazů od ruského pra-
voslaví přes islám a buddhismus po primitivní kmenové 
masky.19 Tuto pasáž Ejzenštejn později citoval jako vzorový 
příklad intelektuální montáže:

Vyvstává zde konflikt mezi pojmem „Bůh“ a jeho symbolem. 
Zatímco myšlenka a obraz jsou ve svém prvním barokním zob-
razení zcela synonymní, každým dalším záběrem se od sebe 
vzdalují. Ponecháváme označení „Bůh“ a ukazujeme modly, 
které nijak neodpovídají naší představě tohoto pojmu. Z toho 
můžeme vyvodit protináboženské závěry, pokud jde o to, jaké 
skutečně je to, co je božské.

Podobně se zde pokoušíme pouze prostřednictvím obrazu 
vyvodit čistě intelektuální závěr jako výsledek konfliktu mezi 
předsudkem a jeho postupnou záměrnou diskreditací. […]

Konvenční popisná forma filmu se stává určitou logickou 
úvahou (jako formální možnost).

Zatímco konvenční film usměrňuje a rozvíjí emoce, zde 
máme narážku na možnost podobně rozvíjet a usměrňovat 
celý proces myšlení.20

Pro režiséra je tedy zaklínání se náboženstvím, ať už má 
jakoukoli podobu, sice široce rozšířenou, ale v zásadě ne-
čestnou praxí, podobně jako odvolávání se na vlastenec-
tví v jeho různých podobách. Náboženství i vlastenectví 
jsou v marxistické terminologii opiem lidu, obojí je klamný 
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Deset dní, 
které otřásly 
světem

a v zásadě reakční středobod poddanství: jedině bolševi-
ci prosazují pravé požadavky a potřeby mas – chléb, mír 
a pů du. Náboženské masky v prostřizích střídají epolety 
a vojenská vyznamenání: obrazová intelektuální montáž 
spojuje oba apely. Ve střihu je socha Alexandra III znovu 
scelena – vyvrcholení zrady revoluce je dosaženo.

Kornilov a Kerenskij se objevují v prostřizích se soškami 
Napoleona v podobných pózách, oba jsou zrádci a kontra-
revolucionáři, oba jsou megalomani. Jeden, Kerenskij, leží 
nehnutě a bezmocně obličejem dolů na gauči a neví, co si 
počít; má znaky moci, ale nemá moc. Druhý, Kornilov, po-
stupuje k revolučnímu Petrohradu. Prozatímní vláda není 
v rukou intelektuála Kerenského schopna město bránit, pře-
nechá tento úkol městskému sovětu. Zatčení revolucionáři 
jsou propuštěni na svobodu a okamžitě se vrhají na obra-
nu Petrohradu. Opět se objevují titulky „ODPADLÍCI“ 
a „ZRÁDCI“, které ironicky komentují počínání bolševiků. 
Poprvé vidíme velitelství bolševiků ve Smolném. Proleta-
riátu jsou rozdány zbraně a agitátoři k bojovníkům řeční při 
světle táboráků a pochodní. Tma posiluje pocit očekávání. 
Kamera zabírá Kornilovovu Divokou divizi a detailní zá-
běr nám ukáže, že jejich šavle jsou označeny nápisem „Bůh 
s námi“. Přicházejí bolševičtí agitátoři, rozdávají letáky 
a oslovují „nepřátele“: nabízejí chléb, mír a půdu. Kozáci 
zasunou meče do pochvy, tančí a bratří se. Divoká divize 
přešla na druhou stranu. Kerenskij leží bezvládně na diva-
nu schovaný v carevniných poduškách, jeho moc mizí.

Pak se Ejzenštejn uchyluje k efektnímu účinku trikové 
fotografie. V sérii statických záběrů zachycuje, jak se z jed-
notlivých součástek skládá puška; je to připomenutí a záro-
veň protiklad k sekvenci znovusložení carovy sochy. Sym-
bolicky má tato sekvence dělníky pobídnout, aby se naučili 
spoléhat sami na sebe; masa musí z toho, co má po ruce, 
udělat to nejlepší, co lze, musí si doslova ukout vlastní 
zbraně, aby ubránila revoluci, kterou nikdo jiný bránit ne-
bude. Další titulek zdůrazňuje: „PROLETÁŘI, NAUČTE SE 
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ZACHÁZET S PUŠKOU!“ Vidíme řady dělníků petrohrad-
ského sovětu na improvizované přehlídce. A zase se děj 
přesune do zakouřené místnosti, ve které jednají bolševičtí 
vůdci. Se Stalinem po boku21 stanoví Lenin datum převzetí 
moci na 25. říjen 1917. Tím byl stanoven konečný termín 
vítězství revoluce; další vývoj děje se váže k tomuto datu, 
právě na něm se buduje napětí stupňující se k vyvrchole -
ní filmu.

Pak Ejzenštejn oživuje výstřel z křižníku Aurora, který 
je vypálen jako signál k útoku na Zimní palác. Znovu do-
jde k otevření mostů – zvednou se a pak zase klesnou zpět. 
Funkcionář u telefonu je bez sebe.22 Kerenskij si zoufá, te-
lefonicky volá kozáky do boje, ale jeho hovor vezme sym-
patizant s bolševiky a nepředá zprávu dál. Kerenskij prchá 
do Gatčina23 v autě s americkou vlaječkou. Opakuje se jeho 
připodobnění k Napoleonovi, premiér zaujímá podobná 
gesta jako socha. Když kapitán opustí potápějící se loď, uza-
vře se brána Zimního paláce před realitou vnějšího světa. 
Prozatímní vláda je už úplně izolovaná, zbavená veškeré 
podpory zvenčí, a konečný střet se blíží. Samotný palác brá-
ní podivná skupina takříkajíc brechtovských žen – úderný 
Prapor smrti. Jsou opilé a zhýralé. Na pozdějších záběrech 
vidíme jednu z nich, jak toužebně obhlíží Rodinovo sousoší 
objímajícího se páru, a druhou kochající se sousoším matky 
s dítětem; těmito záběry Ejzenštejn naznačuje, že přísluš-
nice Praporu smrti dohnala k reakčnímu postoji sexuální 
frustrace. Film se přenese do Smolného – naprostý kon-
trast, je to úl bzučící horlivou aktivitou, protože bolševici 
se nadšeně hlásí do služby, zatímco menševici je proradně 
špehují. Okolní temnota slouží ke zvýšení napětí: hromadí 
se bouřková mračna.

Zasedá druhý sjezd sovětů. Kdyby se převzetí moci od-
dálilo, získají kontrolu menševici, eseři a konstituční de-
mokraté a bolševici přijdou o svou historickou příležitost. 
Mezitím auto s Kerenským ujíždí ke Gatčinu a Prozatímní 
vláda sedí a čeká. Premiérovo křeslo zůstává opuštěné. 

FILMOVA PROPAGANDA.indd   110FILMOVA PROPAGANDA.indd   110 24.2.2016   13:07:4624.2.2016   13:07:46


