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O apariție editorială unică
Din studiul bibliografiilor şi al lucrărilor din specialităţile fiscalităţii şi ale religiei,
atât a celor din România, cât şi a celor internaţionale, nu s-a putut stabili dacă s-a mai
editat vreodată o asemenea carte. Dincolo de orice dubiu, abordarea este originală, lesne
identificabilă sub acest aspect pentru cititorul român familiarizat cu bibliografia de
specialitate.
Cartea este inedită şi interesantă şi prin modul în care sunt prezentate, în Partea I,
„Fiscalitatea în parodii, pamflete, amuzamente, maxime, cugetări, aforisme, citate, poezii,
politică, societate şi ştiinţă”, şi, în Partea II-a, „Fiscalitatea în relatările din Biblie”.
În Partea I, fiscalitatea este prezentată în fermecătoarea constelaţie a parodiilor,
pamfletelor, amuzamentelor, maximelor, cugetărilor, aforismelor, citatelor, poeziilor,
politicii, societăţii şi ştiinţei, una mai frumoasă decât alta.
Cele peste 100 de lucrări şi circa 1.500 articole publicate de N. Grigorie Lăcriţa, în
tiraje amețitoare, cu accesări impresionante şi pe Internet, i-au adus autorului
recunoașterea unanimă atât din partea specialiștilor, cât și a unui public larg.
Autorul a considerat că povara fiscală, existentă atât de frecvent în viaţa noastră de
zi cu zi, inclusiv prin aplicarea unor reglementări fiscale necorespunzătoare, poate fi
prezentată, într-un mod original, şi prin ironie, prin satiră şi prin umor.
Din Partea II-a, cu „Fiscalitatea în relatările din Biblie”, rezultă cu claritate, şi fără
nici cele mai mici îndoieli, că autorul a făcut o muncă de pionierat şi deosebit de mare,
în studierea temeinică a Bibliei, şi a zeci de materiale documentare, începând cu
consemnările de pe timpul lui Moise, adică din urmă cu circa 4.000 de ani, pentru a
prezenta cele mai vechi dări cu caracter fiscal din lume.
Lucrarea impresionează şi prin faptul că în aceasta nu se fac afirmaţii privind
fiscalitatea în relatările Bibliei, în evoluţia lor, fără acoperire în consemnările din Biblie
(şi din descoperirile arheologice, făcute în scop biblic), lucru cu adevărat extraordinar.
Citind această carte, chiar şi cei care nu sunt interesaţi, nici de fiscalitate, şi nici de
religie, vor descoperi un interes deosebit pentru subiectele prezentate, temeinic
documentate, frumos prezentate, şi necesar a fi cunoscute de orice persoană care, într-o
viaţă fiscalizată, vrea să ştie de unde venim şi către ce ne îndreptăm.
Este o carte cu adevărat revelatoare, pentru orice persoană, indiferent de vârstă, de
pregătire, de preocupări, de concepţia sa despre viaţă, şi indiferent dacă o citeşte ca un
act de cultură general, ca o călăuză (ca un îndrumar în viaţă), sau că simte nevoia de
apropiere faţă de Dumnezeu.
Fie şi numai dintr-o privire de ansamblu asupra cuprinsului acestei cărţi se desprinde
o imagine clară despre conţinutul său cu adevărat magnific.
Orizontul cultural și științific al autorului este vast, informația este oferită cititorului
cu lejeritatea dascălului care știe să se facă înțeles, care are preocupări benefice pe plan
social, şi care te face să priveşti spre viitor cu forța înțelepciunii pe care doar înțelegerea
și acceptarea trecutului ți-o pot da.
Cu harul său vrednic de admiraţie, autorul ne oferă una dintre cele mai interesante și
mai surprinzătoare cărți apărute în România.
Mihai Firică – jurnalist și scriitor,
membru al Uniunii Scriitorilor din România
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