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Skandál ohledně názvu knihy, který má zaregistrováno muzeum Karla Gotta snad nepřehlušil něco daleko důležitějšího - tuto knihu by si měl povinně přečíst každý Čech, který se chce dozvědět o životě v naší zemi v uplynulém století. Polský novinář se tu v několika kapitoIách věnuje méně i více známým osobnostem našeho národa, které však vždy fungují jako dobrý názorný příklad osudu své doby. Pracovitost a houževnatost Tomáše Bati, milostné pletky s předními představiteli nacistického režimu Lídy Baarové, pokračování spisovatelské dráhy autora nejprve dobrodružných šestákových románů a poté jednoho z prvních soc-realistů (jak málo stačilo, aby se proměnily postavy a zápletky a brakovost přesto zůstala nedotčena!) Eduarda Kirchbergera/Karla Fabiána... Szczygiela zajímají osobnosti, které se musely pod tlakem okolností rozhodnout, a někdy to prostě nevyšlo. Nechce je však zatracovat, má pro slabost pochopení. Jeho styl se pohybuje na pomezí reportáže a beletrie a jeho kniha je čtivá od začátku do konce (závěrečná kapitola, v níž se střídají osudy plastické chirurgyně Jaroslavy Moserové-Davidové, která ošetřovala Jana Palacha a mladíka, jenž se rozhodl upálit na protest proti současné společnosti v roce 2003 je doslova dechberoucí). Komu z českých novinářů se podařilo vyzpovídat zapomenutou neteř Franze Kafky žijící v Praze, nebo objevit kreslený vtip v Dikobraze z konce roku 1968, na němž si dva pánové přejí Šťastný Nový rok 1989? Szczyglel je ve svém pátrání důsledný, neváhá žijící svědky najít za každou cenu a prosedět hodiny v archivech, jen aby do své knihy mohl dosadit jedinou větu, která však poodkryje víc než mnohé knihy dohromady. A pan Gott, jehož Gottland v této knize pro zástupy těch, kteří s bývalým režimem kolaborovali stejně jako zpěvák, slouží jako jakýsi očistec (proč ne my, když ON), by si měl místo malicherných sporů knihu také přečíst. I když by to pro něj nemuselo být nejpříjemnější počtení . 
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