Пре него...

Човек који је записао ''100 ствари које морате урадити пре него
што умрете'' је преминуо у САД-у. Али зашто ''
пре
него што умрете књиге''
толико привлаче нашу пажњу?

Ово није чланак који морате прочитати пре него што
умрете, већ само један који бисте можда волели да
прочитате, уколико имате неколико минута вишка.

.

У том погледу чланак се, разликује се од
100 белгијских пива, 50 риба које морате
ухватити, 50 места на којима морате играти
голф. Пре него што умрете, наравно.

''Амазон'' наводи више од 150 књига
које морате прочитати, и много тога још
са знатно мањим временским
интервалом, као што је 40 ствари које
морате урадити пре него што напуните
40 година. Човек кога сматрају да је

први испунио све то док је писао
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авантуристички водич
10
0 ствари које морате урадити
(остатак знате)Dave Freeman
умро је у Калифорнији 1999. У 47.
Години али његова заоставштина и
даље приметно утиче на листе
најпродаванијих књига. Али зашто
су сада већ небројене странице
''морате-да...пре-него-што...''
постале обавезно штиво?

''Део тог утицаја лежи у његовој
једноставности. То је нешто што
ће људи разумети читајући
насловну страну и прилично је
инспиративно. Хиљаду је велик
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број али не и недостижан,''
каже John Howells.

Није само издавачка
индустрија осетила силу овог
феномена. The Guardian је
недавно објавио листу 1000
филмова које морате
одгледати пре него што
умрете, а Channel 4 приказао
мање амбициозну листу од 50
филмова. Све ово је
драматизовано и на великом
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платну, када су Jack
Nicholson и Morgan Freeman
играли два тешко болесна
човека, који покушавају да
испуне све задатке у филму
Листа жеља.
Али колико су искрени ови
покушаји да се остави све и
покрене нова животна
мисија? Господин Freeman је
испунио само половину своје
листе.
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''Наслов не би требало да
се тумачи дословце, каже
Mark Irving, који је аутор
''1001 грађевине које
морате видети пре него
што умрете''. Он верује
кључ лежи у дози
упорности, више него у
упутствима, али је имао и
недоумица око
објављивања. ''пре-него
што..'' фактори ризикују и
да буду вулгарни,
наговештавајући да знање
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треба да се прождрљиво
прихвата.

Наслови који у себи
садрже бројеве 101 и
1001 уместо округлих
бројева симболишу
непрекидну листу. То
потиче из 1001 ноћи, и
указује на бескрајне
могућности
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приповедања.

Један филозоф каже
да овај концепт садржи
и Сократове мисли који
је рекао да
филозофирати значи
учити како умрети, и
ово је све до данас
остало актуелно у
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филзофији, јер
мислити о смрти
усредсређује вас на
живот. Али, није у

питању број ствари
које урадите у животу
већ њихов значај.
Нешто што учините
заиста добро може да
промени ваш живот.
На пример пронаћи
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лек за рак је једна
али веома значајна и
добра ствар.

Ризик 100 ствари
које морате урадити
лежи у томе да то
може да постане
ваша главна
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преокупација и само
ћете гребати по
површини. Оне ће
постати 100 ствари
које вам одвлаче
пажњу пре него 100
ствари за које вреди
живити.
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