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Pozdravljeni, učenke in učenci 8. a/1! 

  
      Si kdaj premišljeval, kako bi bilo, če bi bil ti edinec? Ali pa bi imel dve sestri namesto 
enega brata? Ali pa ... Mnogo je možnosti. A zdaj je tako, kot je. 
      Če imaš sorojence, kako se razumeš z njimi ali z njim ali z njo ali z njima ali z njimi? Ti kdo 
od njih kdaj sitnari, ko bi bil rad sam s svojimi mislimi, ali ti njim? Kolikokrat se igrate skupaj 
ali pa pogovarjate? Gledate skupaj film in ga potem komentirate? Greste na lepše, peš, s 
kolesom? Si zaupate skrivnosti? Se kdaj sporečete? Zakaj pa? Je ta spor zelo usoden? Kdo da 
prvi pobudo, da se spor zgladi s pomirjujočim pogovorom, da steče družinska idila mirno 
naprej? 

  
      Lev Nikolajevič Tolstoj, ruski pripovednik in dramatik, je v trilogiji Detinstvo – Deštvo – 
Mladost zapisal spomine na mladost. Preberi odlomek iz pripovedi Starejši brat. 
  
      Bil sem samo leto in nekaj mesecev mlajši od Volodje; rasla sva, se učila in igrala zmerom 
skupaj. Niso naju ločili na starejšega in mlajšega. Toda prav v času, o katerem pripovedujem, 
sem začel spoznavati, da mi Volodja ni tovariš po letih ne po nagnjenjih ne po sposobnostih. 
Zdelo se mi je celo, da se Volodja zaveda svojega prvenstva in je ponosen nanj. Tako 
prepričanje, morda tudi napačno, mi je zbujalo samoljubje, ki je trpelo pri vsakem stiku z 
bratom. V vsem me je prekašal – v zabavah, v učenju, v prepirih, v olikanem vedenju; vse to me 
je odtujevalo Volodju in mi povzročalo moralne muke, ki jih nisem razumel. Da sem takrat, ko 
so Volodju prvikrat napravili holandske srajce z naborki, rekel naravnost, kako me jezi, ker tudi 
jaz nimam takih, sem prepričan, da bi mi bilo laže. In ne bi vsakič, kadar se je brat ukvarjal z 
ovratniki, mislil, da dela to samo zaradi tega, da me žali. 
      Najhuje me je mučilo, ker sem mislil, da me Volodja razume, pa skuša to skriti. 
      Kdo ni opazil tistih skrivnostnih nemih odnosov, ki se pokažejo v neopaznem nasmehu, gibu 
ali pogledu med ljudmi, ki stanovitno živijo skupaj: med brati, prijatelji, med možem in ženo, 
gospodarjem in slugo, posebno, kadar ti ljudje niso povsem odkriti drug do drugega. Koliko 
neizgovorjenih želja, misli in strahu izrazi en sam bežen pogled, ko se boječe in neodločno 
srečajo vaše oči. 
      Morda pa me je slepila v tem odnosu moja prehuda občutljivost in smisel za analizo.; morda 
Volodja sploh ni čutil istega kakor jaz. Bil je ognjevit, odkrit in nestanoviten v svojih 
navdušenjih. Navduševale so ga najrazličnejše stvari in predajal se jim je z vso dušo. 
      Kar nenadoma ... 
  
Nadaljevanje odlomka Leva Nikolaja Tolstoja STAREJŠI BRAT preberi v Berilu na strani 108–
109. 
  
Po branju. Si razumel vse besede? Razlage težje razumljivih poišči v SSKJ in jih zapiši ter si jih 
zapomni. 
Kakšen je bil odnos med bratoma? Ali se je Tolstoj zavedal razlike v letih? Kakšna čustva je 
začel gojiti do starejšega brata? Zakaj sta se brata sploh sprla? Zaradi malenkosti ali zaradi 
izjemno pomembne stvari? 

  
Besedilo preberi znova. 
  



Po ponovnem branju zapiši odgovore na vprašanja Dejavnosti po branju na list literarne 
mape. Sem napiši tudi besede, ki si jih poiskal v SSKJ. 
  
Na strani 108 preberi življenjepisne podatke o pisatelju Tolstoju. Poišči jih tudi na spletu in 
jih zapiši v obliki miselnega vzorca. Nauči se ga pripovedovati. 
Ker Tolstoj ni bil kmet, ampak plemič, bi pa rad bil kmet, se mu je nekoč primerilo nekaj zelo 
posebnega. Preberi tudi anekdoto o pisatelju Tolstoju. 
  
Preberi Literarnoteoretično definicijo in izvedel boš, kaj je realizem in kaj to obdobje pomeni. 
Tudi to prepiši na list literarne mape. 
  
Preberi Medijsko ustvarjalnico in napiši kratko zgodbo na list literarne mape o podobnem 
sporu, do katerega je prišlo med teboj in enim sorodnikom. 
Reši tudi nalogo pri drugi zvezdici. 
  
V tej Tolstojevi pripovedi je ujet odločilni trenutek v razmerju med bratoma, ki prinese 
pomiritev, boljše odnose in spravo, utemeljeno na spoznanju o dobrem. 
Pripovedovalec pripoveduje v prvi osebi, je torej prvoosebni pripovedovalec. V tem primeru 
je to osrednja oseba, Nikolenjko, ki v svoje pripovedovanje omogoči vključitev tudi bratu, da 
nastopa v pogovoru neposredno. Takemu pripovedovalcu, ki se obnaša v znamenju 
enakopravnosti in svobodoljubnosti, pravimo demokratični pripovedovalec. 
  
Če si starejši otrok v družini, boš zdaj bolje razumel mlajše sorojence, če se bodo kdaj 
nenavadno obnašali, po tvoje, in jim pomagal pri odraščanju s svojim razumevanjem dobrih 
medsebojnih odnosov in prednosti starejšega. 
  
Želim vam prijetno druženje s sorojenci! 

Milena Herblan Gostiša 
 


