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Prag, leto 1945.

Sada 
možeš da 

ideš!... sa tobom 
smo završili! 

HA! HA! 
HA!

Slobodan
 si, švabo!

Vratite se u 
Berlin... i neka vas 

đavo nosi!

Da,
 idite odavde!... 
bežite kao ze-

čevi...
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...ali ona će 
ostati malo sa 
nama! HA! HA! 

HA!

NE! 
TATA!

MOLIM 
VAS! Imajte 

milosti, nemoj-
te da je po-

vredite!

MILOSTI?
 Ti si Nemac!... 
šta ti znaš o 

milosti?

Ha?

pusti 
je odmah 

ili ćeš dobi-
ti sledeći 

metak!

Rujo, 
smiri se! Sve 

je u redu... to su sa-
mo Nemci! ONI SU 

NEPRIJATELJI!



7

Da li 
vam ovi izgle-

daju kao nepri-
jatelji?

Ma bolje ti
reci... na čijoj 

si strani?

Zašto
 to sam ne ot-

kriješ?

naredio sam 
ti nešto i nem0j da 

ponavljam! Pusti tu devojku, 
pokupi svoje drugove i 

nestanite!

Jeste li čuli  poručnika? 
Narode, vreme je da prome-

nimo lokaciju!

Uh!... tek
 što su stigli a

 već misle da su 
gazde!

Hvala...
Nemoj da 

mi zahvaljuješ. 
Uzmi svoje stvari i 

gubi se odavde, 
brzo!
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A-ali... 
ali kuda 

ćemo sada 
da ide-

mo?

Vratite se tamo 
odakle ste došli, ako 

možete! Ovaj grad više 
nije vaš!... ovde više ne-

ma ničega što vam 
pripada!

Srećno.

A šta
 ti gledaš?

Dobro
 govoriš moj 

jezik, voj-
niče!

Učio sam ga
 na univerzitetu, u 

Lenjingradu!

Odlično... tako ćeš moći da razu-
meš svaku moju reč! Molim te, pođi 

za mnom! Mene više niko ne sluša, ali 
Glonekove lutke čekaju da ispri-

čaju jednu priču!
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LUTKE? U ovakvim vremenima 
je potrebno puno hrabrosti, stari! 

Tvoj optimizam zaslužuje 
koji novčić!

NE! Ne 
želim tvoju 
milostinju...

Od tebe tražim samo da 
me saslušaš! Ovo nije bajka, već 

ISTINITA priča... priča o užasu i čudu! 
Reći će ti da se nikada nije desila, 

ali ja... ja sam je video svo-
jim očima!

Ostani ovde i moja 
devojčica će ti pevati! Mala HANA 

ima anđeoski glas, znaš?... evo, 
zavesa se podiže...

...i glumci su već
 spremni da ispričaju jednu 

priču o herojima i kukavicama... 
o svetlosti i tami... o istini 

i smrti!

I onda 
slušaj, vojni-

če! Bilo jednom 
jedno čudo-

vište...

...i bio 
jednom jedan 

čovek!
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Tri godine ranije.
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Napred!
 NAPRED! Blo-
kirajte svaki 

izlaz!
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Beži!
 ZAUSTAVITE 

GA!
NIJE 

UČINIO NIŠTA! 
PAVELE!

Ne...
 ne...

P-pomozi
 mi... po-mo...
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Nije otišao predaleko,
 hauptšturmfireru...

Mrtav
 je!

Pretražite
 ga i ostavite na 

ulici sve do sutra 
ujutru! Pružiće dobar 

primer svojim prija-
teljima!...

Njegovu porodicu odvedite u 
odsek! Našem dragom doktoru će biti 
zadovoljstvo da se pobrine za njih... 

uvek nađe način da ih ubedi da 
mu kažu nešto.

HEJ,
 TI!...

IZAĐI
 ODATLE 

SA RUKAMA 
UVIS!

N-ne pucajte! 
Ja sam lekar! 
NE PUCAJTE!

Zar nije
 pomalo kasno

 za šetnju? Vaša 
dokumenta, 

moliću...

Odmah!
 Primio sam hitan 

poziv od advokata 
Rajherta!...

Njegova žena se 
porodila, ali porođaj 
je bio težak i nepred-

viđeno se odužio 
tako da...

Ćutite.
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Nije naoru-
žan, gospodi-

ne.

Otvorite
 torbu.

To su moji instru-
menti! Ako morate da 

ih dirate, savetovao bih 
Vam da koristite ruka-
vice... znate, nisam ih 

još dezinfiko-
vao i...

Uh... onda 
nema veze! 
Deluje da je 
ovde sve u 

redu...

Izvinite zbog uznemiravanja,
 doktore Kladec! Samo radimo naš 
posao, kao što Vi radite svoj posao! 

Vratite se kući i čuvajte se! Živi-
mo u teškim vremenima...

H-hvala...
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Radek...

Zdravo 
zdravo!

Svemogući
 Bože... Jakove! Hoćeš 

da mi srce iskoči iz gru-
di?... š-šta radiš ovde 

napolju?

Želeo sam da
 vidim vrt. Sutra supa od 
repe! Radek je zadovo-

ljan?
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Da, Radek je 
zadovoljan... ali biće

 još zadovoljniji ako se brzo 
vratimo dole! Tako obučen na 

kraju ćeš da navučeš pre-
hladu! Večeri su sada 

hladne...

Krenimo!

Unutra, 
brzo!
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Obećavaš mi da 
više nećeš izlaziti 

sam? Ruka na srcu i 
sve te stvari, a?... hoću 

da se svečano 
zakuneš. U 

redu?

Obećavam!

A ja ti onda 
verujem! Hajde, 

briši dole!... majka ti 
je sigurno zabri-

nuta!

Slušaj... zašto 
ne popričaš ti sa 

mamom?

Šališ se? Ne 
želim da rizikujem 
život DVA PUTA za 

jedno veče!
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JAKOVE! 
Oj vej! Gde si se 

zavukao?

Sve je u
 redu, gospođo 

Klajner! Bio je sa
 mnom napolju, da baci 

pogled na naš
 vrt!

O,
 Jakove...

Zaista deluje da 
ćemo sutra opet imati 

Vašu specijalnu 
supu!...

Savetujem Vam 
da ga držite pod 

nadzorom! Ako ovo 
skrovište bude 

otkriveno...

Ne
 govori to, 

Radek!... neće 
se pono-

viti!
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Večeras sam bio u gadnoj situaciji, 
gospodine Majzel! Naleteo sam na jed-
nu patrolu, ali Vaša LAŽNA dokumenta 

su me izvukla iz nevolje!

Sumnjao
 si u to? Čak i

 ti varvari cene 
umetnost!

Doktoru RADEKU MOLNARU bi 
bilo teško da slobodno šeta Pragom 

sa Davidovom zvezdom u ličnoj karti... 
ali njegovom kolegi Kladecu život 

je mnogo jednostavniji!

Jeste 
li nekad čitali 

Stivensona? I on je 
pisao o doktoru sa 
dvostrukim iden-

titetom...

...ali, za
 razliku od 

Džekila, ovog pu-
ta čudovište 

niste Vi!

Oficir 
Gestapoa je 

naseo na priču 
o hitnoj interven-
ciji i nije se usudio 

da stavi ruke u 
torbu... ali je 
zaista malo 

falilo!

Da je našao hleb, voće
 i čokoladu između skalpela

 i mog stetoskopa, bilo bi znatno 
komplikovanije ubediti 

ga...

ČOKO-
LADA!

Ne bi tre-
balo toliko 
da rizikuješ 

zbog nas, 
Radek!

Videćete da 
ćemo svi zajedno 

da uspemo! Nećemo 
ostati ovde dole 

zauvek!

Kako su
 naši pacijenti 

danas?

Gospodinu 
Rozenbergu se 

spustila tempera-
tura, ali profesor

Kaufman je sve sla-
biji!... plašim se 

za njega!
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Ti si,
 Radek?...

Profesore!...

je li vreme 
za lek? U ovom 

prokletom podrumu 
vreme je stalo, više ne 

znam ni da li je dan 
ili noć!...

Kladim se da je 
tako kada si mrtav... 
ali bol koji osećam 
me podseća da sam 

nažalost još 
uvek živ...

Držite!...
 ovo će Vam 
pomoći da se 

odmorite!
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Jesam li ti nekad 
rekao da si sjajan 

momak?

Svakog
 dana, na moju 

sreću!

Kada je počelo ovo ludilo,
 mogao si da sa svojom porodicom

 odeš na sigurno u London... međutim, 
odabrao si da ostaneš ovde i lečiš

 slabe i nemoćne!

Zar to nije 
ono što lekar 

radi?

I naš predsednik 
Beneš se sklonio u 

Englesku... a to nije ono 
što bi vođa nacije 

trebalo da 
uradi!

hajde, 
popijte sve 
odjednom...

Žao mi je što ću umreti,
 Radek... ali sam srećan što

 ću umreti u svojoj zemlji a ne u 
nemačkom logoru! Žalim sa-

mo za jednim... za onima 
koji će ostati!
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Evropa je
 bespomoćna

 pred Hitlerom a 
čehoslovački po-
bunjenici ne mo-

gu mnogo da 
urade...

Pa, atentat na 
generala Hajdriha 

je bio važan 
signal...

Gluposti! To je bilo jedno ludilo 
koje je donelo još smrti i uništenja 

i učinilo život za nas Jevreje još 
težim, ako je to uopšte moguće! 

Ali ti, Radek, možeš nešto 
da učiniš...

Neko mora da 
obuzda bes nacista... 

neko mora da odbrani 
naš narod! Nekada 

su Jevreji imali 
BRANIOCA...

Ali 
ja sam sa-

mo lekar! Šta 
hoćete da 
uradim?

Ne 
ti, sinko... već 

GOLEM!

Ma dajte, 
profesore... to je 

samo legenda. Ne
 bogohuli, Ra-
dek! GOLEM JE 

STVARAN!

Ne uzbuđujte se!...
 lezite i odmarajte se, 

molim Vas!

Imaću 
čitavu večnost da 
se odmorim! Sada 

me slušaj!... to 
nije bajka!
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„Pre više od tri stotine godina praški MAHARAL, rabin JUDA BEN 
BEZALEL LEV, oživeo je jedno moćno biće...”

„Maharal je poznavao 
moć REČI i njome je dao oblik 

čovekolikom stvorenju da štiti 
Jevreje od optužbi i nasilja 

njihovih protivnika!”

Jevreji su se, i tada kao 
i sada, pokoravali božjoj 

volji prihvatajući patnje i liša-
vanja, ali je maharal, suočen 

sa zlom koje je postalo 
preveliko, odlučio da 

reaguje...

„I na nepravdu uzvratio Golemom, 
koji je na silu reagovao nadmoćnom 

silom i besu se suprotstavio većim 
besom...”

„...sukobljavajući se sa 
užasom pomoću dubljeg užasa!”


