
 
| ASFK | www.asfk.sk | Kontakt a programovanie: e-mail: asfk@asfk.sk | tel: 02/5465 2018 

 

 

 
 

SURI (Slovensko) 
Metodická príručka k didaktickej časti filmu 
 

 
 
Premiéra v SR: 21. máj 2015, Krajina pôvodu: Slovensko, Rok výroby: 2015 
Odporučená prístupnosť:  MP 12 +, Jaz. verzia: slovensky, Minutáž:  65 min. 
Žáner: dokumentárny film 
Réžia a scenár: Pavol Barabáš │ Kamera: Pavol Barabáš │ Zvuk: Martin Merc │ Hudba: Martin 
Barabáš │ Strih: Róbert Karovič │ Komentár: Robert Roth │ Producent: K2Studio │ Členovia 
expedície: Ivan Bulík, Pavol Barabáš / Miro Dušek / Maťo Fabiánek / Tomáš Lukačovič 
 
 
 
Realizáciu a distribúciu filmu finančne podporil    
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O filme  

„Môj otec, jeho otec, aj jeho dedo sa tu narodili a sú tu pochovaní. Z tejto zeme neodídem. Ak nás 
budú nútiť, bude vojna. Ostanem v tejto dedine. Buď živý na zemi alebo mŕtvy pod ňou. Ale 
neodídem." náčelník kmeňa Suri 

Film prináša správu z dobrodružnej cesty pätice kamarátov, ktorí sa vydali po prúde neznámej 
etiópskej rieky objaviť pre diváka svet prapôvodnej a neznámej africkej divočiny. V hlavách im víria 
myšlienky o potrebe a zmysle zachovania tejto jedinečnej krajiny. Stretávajú sa a spoznávajú 
bojovný kmeň Suri, ich každodenný život a rituály. Prizerajú sa ich nerovnému boju s vlastnou 
vládou, technológiami, pokrokom a modernizáciou, ktoré tento kmeň robia nepohodlným na 
vlastnom území. Po celé stáročia žili na území generácie príslušníkov kmeňa Suri, žili 
prapôvodným spôsobom života a teraz sú nútení svoju rodnú zem opustiť a zmeniť svoje zvyky. Tí, 
ktorí vzdorujú, sú väznení a zabití. Osud prírodného človeka tak formuje kolos nazývaný pokrok. 
Filmári optikou ľudí z kmeňa Suri upozorňujú, kritizujú a hľadajú možnosti inej cesty pre západný 
svet.  

Dokumentárny film Suri rozpráva o objavnej ceste k pravdepodobne poslednému izolovanému 
prírodnému spoločenstvu v Etiópii. Jedinečná kultúra nahých pastierov dobytka, ich zvyky 
a tradície spočiatku šokujú, no predovšetkým inšpirujú k vážnemu zamysleniu sa nad zanikaním 
takýchto jedinečných kmeňov. Zároveň film upriamuje pozornosť na potrebu kultúrnej rozmanitosti 
ľudstva na planéte Zem, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie našej civilizácie.  

Posolstvo filmu, odvážna téma a vzácne zábery kultúry, ktorá onedlho zanikne, predurčujú film na 
úspešné uvedenie do kín. Pätica filmárov prináša svedectvo o boji prírodných ľudí za zachovanie 
svojej slobody, tradícií a rodiny.  

Film Suri nadväzuje na mimoriadne úspešný film Pavla Barabáša s podobnou témou Pygmejovia – 
deti džungle. Tento film získal viacero prestížnych cien a v rámci rôznych prehliadok si našiel cestu 
k desiatkam tisíc divákov nielen na Slovensku. Svedčí to o veľkom diváckom záujme o tému 
prírodných kultúr, ktoré svojím spôsobom života apelujú na našu civilizáciu a načrtávajú otázku, 
ako by sa človek mal správať k našej Zemi a ako naše konanie ovplyvňuje dianie na opačnom 
konci sveta. 
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Režisér o filme  
 

Režisér 
 

Pavol Barabáš  
Pavol Barabáš je autor širokej škály filmov o Vysokých Tatrách. 
Verejnosti je skôr známy tvorbou dobrodružných dokumentov. 
Nakrúcal v neprístupnej divočine, dravých riekach, na ľadových štítoch 
i hlbokých jaskyniach ďaleko od civilizácie. Rád vyhľadáva príbehy, v 
ktorých sa človek dostáva až za hranicu svojich možností. Priťahujú ho 
územia tibetského budhizmu, ale i prírodných ľudí ukrytých hlboko v 
džungli. Jeho filmy sú o tom, ako by sa človek mal správať k tejto 
Zemi. 
Má za sebou niekoľko objavných expedícií, od nájdenia civilizáciou 
nedotknutých ľudí doby kamennej v pralesoch v Novej Guiney, cez 
spoluobjavenia megajaskyne na stolovej hore Chimantá až po 
absolvovanie prvého prechodu Ellsworthovho pohoria v Antarktíde. 

Pešo dosiahol Severný i Južný pól, žil s Pygmejmi v Kongu a prešiel najťažší kaňon sveta Trou de 
Fer. Za svojich 35 filmov dostal vyše 300 ocenení po celom svete. V roku 2011 mu v talianskom 
Trente udelila Medzinárodná aliancia horských filmov osobitnú cenu GRAND PRIX za svetový 
prínos a kameramanskú prácu v dokumentárnom filme s vysokohorskou, horolezeckou a 
objaviteľskou tematikou v extrémnych častiach sveta. 
 

Základné inštrukcie pri práci s filmom 
 
Cieľom aktivít je porozumieť, resp. vysvetliť si postoje a vlastné názory študentov k 
životným situáciám vo filme:  
 

1. Vytvorenie bezpečnej atmosféry pre študentov, kde môžu vyjadrovať svoje postoje a 
vlastné názory bez kritiky zo strany autority (vedúceho skupiny), vyhnite sa hodnoteniu 
prejavov emócii študentov  
 

2. Akceptácia všetkých názorov bez hodnotenia (skupina vie korigovať aj názory, ktoré 
nemusia korešpondovať s témou a zdajú sa byť nepatričné) 
 

3. V ideálnom prípade pracujte len s jednou triedou, skupinou ( homogenita zaručuje lepšiu 
dôveru, ale aj slobodu vo vyjadrovaní  názorov) 
 

4. V ideálnom prípade seďte v kruhu, sedenie bez bariér zlepšuje komunikáciu, oslobodzuje 
 

5. Vytvorte si dostatočný čas na zvládnutie aktivít,  neprerušujte komunikáciu v strede, či 
počas tém 

 
6. Ak sa vyskytne téma, ktorá vyvolá diskusiu, umožnite,  aby sa téma dokončila - aj na úkor 
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ďalších možných aktivít   
 
7. Vnímajte,  čo študenti považujú za najdôležitejšie vo filme 

 

Aktivity 
 

 Dajte žiakom po filme krátku prestávku, celý čas totiž sedeli. Na úvod na rozhýbanie 
odporúčame  aktivitu „Výmena miest“.  
Z kruhu odoberte jednu stoličku a položte otázku (optimálne k filmu, napr. „Komu sa film 
páčil / nepáčil?“, nehľadajte odpoveď). Kto má na danú aktivitu odpoveď „áno“, postaví sa 
a hľadá si ďalšie voľné miesto. V strede kruhu zostane študent, ktorý opäť položí otázku. 
Zahrajte si niekoľko kôl. Cieľom  aktivity je trochu sa rozhýbať a zároveň hra umožní a 
napomôže, že vedľa seba nebudú sedieť študenti, ktorí sú kamaráti a ich príspevky do 
diskusie by mohli ostať len pre ucho kamaráta. 
 

 V nasledujúcej aktivite vyzývajte študentov, aby voľne asociovali k filmu, ktorý 
videli.  
To znamená, aby slobodne hovorili o všetkom, čo v nich film vyvoláva. Tieto slová 
zapisujte na tabuľu (flipchart). Výroky nijako nekomentujte, len ich zapisujte. Získate 
prehľad všetkého, čo študentov zaujalo a oslovilo. 

 

 V tejto aktivite môžete postupne prejsť všetky asociované slová z predchádzajúcej 
aktivity.  
Dajte priestor všetkým, ktorí majú vlastný názor a chcú ho vyjadriť. Opäť nehodnoťte, táto 
aktivita pomôže k hlbšiemu vcíteniu sa do pocitov a názorov študentov. 
 

 V aktivite budete formulovať otázky pre celú triedu (je možné, že niektoré, resp. 
podobné sa už objavili vo voľných asociáciách, ale „opakovanie je matkou múdrosti“, takže 
by to nemuselo byť na škodu).  
 
Čo vo vás film zanechal? 
(ako ste film vnímali – je to správa z dobrodružnej cesty, alebo má film posolstvo. Ak áno, 
aké?  ) 
 
Čo pre vás znamená slovo „konzum“? 
(ako žijete? Viete si predstaviť život bez internetu, bez mobilu, bez nákupných centier? 
Využívate výdobytky moderného sveta? Ste na nich závislí?  ) 
 
Čo si myslíte o ľuďoch z kmeňa Suri? 
(Aké ste mali pocity pri sledovaní filmu? Zaujímajú vás spôsoby života iných kultúr – 
akých? Čo by ste sa spýtali náčelníka kmeňa, keby ste mali možnosť? ) 
 
Čo si myslíte o tradičnom rituáli Surmov „donga“? 
(Ako ste ho vnímali? Čo vo vás zanechal? Čo podľa vás znamená pre Surmov?) 
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Prežijú podľa vás ľudia z kmeňa Suri? 
(Ako podľa vás bude vyzerať situácia na území Surmov v Etiópii o rok? Kto je v práve? 
Treba sa podvoliť tlaku doby a veľkých koncernov, alebo treba zachovať na planéte Zem 
územia pre život prírodných ľudí? Čo sa od ľudí z kmeňa Suri a tiež iných môžeme 
naučiť?) 
 
Ako si predstavujete život na našej planéte o 20 rokov? 
(Máte strach? Tešíte sa na ďalšie vymoženosti a novinky, ktoré budúcnosť prinesie? Čo 
nás čaká v budúcnosti? Čo by sme mali zmeniť v spôsobe života?) 
 
Vymenujte 5 vecí, ktoré by ste si zobrali do džungle? 
(porozprávajte o každej z nich, prečo je pre vás dôležitá) 
Popíšte, ako žije vaša rodina? 
(Kto všetko tvorí vašu rodinu? Ako trávite voľný čas? Rozprávate sa s rodičmi? Chodíte na 
výlety do prírody ? Nakoľko nás ovplyvňujú rodinné vzťahy? Čo pre vás znamenajú starí 
rodičia? Rozprávajú vám o minulých časoch? Má vaša rodina „rodinné rituály“? ) 
 
Vymenujte 5 ľudí, ktorých by ste zobrali na dobrodružnú výpravu? 
(porozprávajte o nich, prečo sú pre vás práve títo ľudia dôležití?) 
 
Čo je to sloboda? 
(Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však 
nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle. 
Sloboda je jedna zo základných spoločenských hodnôt. Nezávislosť, samostatnosť. Opak 
slova sloboda: otroctvo, režim, trest, závislosť. 
Žijeme slobodne? Čo pre vás znamená sloboda?) 
 
 

Možné témy na ďalšiu diskusiu 
 
● Čo pre vás znamená priateľstvo?  
● Čo pre vás znamenajú peniaze? 
● Poznáte aj iné filmy Pavla Barabáša?? 
● Do ktorého kúta sveta by ste sa chceli pozrieť a prečo? 
● Bez čoho si neviete predstaviť svoj život? 
● Stojí za to žiť? 
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