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Vyšla publikácia Rodinné striebro 
V pondelok 19. februára 2007 o 16.00 hod. sa za účasti mnohých autorov konala 
prezentácia  publikácie  Rodinné  striebro,  ktorá  obsahuje  texty  36  autorov 
z rôznych oblastí  kultúrneho  života.  Publikácia  vyšla  v knižnej  edícii  časopisu 
Fragment  s finančnou  podporu  Ministerstva  kultúry  Slovenskej  republiky 
a v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) v Bratislave. 

Publikácia Rodinné striebro obsahuje 36 textov zameraných prevažne na literatúru, ale 
aj na výtvarné umenie, architektúru, hudbu a film, pričom napísané texty sa žánrovo 
navzájom  značne  odlišujú.  Slovné  spojenie  Rodinné  striebro  najprv  fungovalo  ako 
názov rubriky v časopise Romboid. Peter Michalovič a Oleg Pastier sa rozhodli, že po 
dvoch realizovaných projektoch  De disciplina et arte  a Kalendár Rudolf Filu na každý 
deň navrhnú ďalší projekt, na ktorom by sa mohli zúčastniť viacerí autori, zaujímajúci sa 
o slovenskú kultúru.  Tak vzniklo Rodinné striebro s textami o dielach, ktoré by mali 
podľa názoru ich autorov tvoriť súčasť tzv. rodinného striebra. 

Podľa slov estetika a filmového teoretika Petra Michaloviča z úvodu publikácie je cieľom 
publikácie „vyvolanie potreby živého dialógu s minulosťou. Presnejšie s tou minulosťou,  
ktorá  je  súčasťou  našej  prítomnosti  a ktorej  aktívne  účinkovanie  môžeme  pociťovať  
rôznymi  spôsobmi.  V každom prípade je  dôležité,  že  účinky sú stále pociťované,  to  
znamená, že naša kolektívna pamäť je ešte živá.“  Rodinné striebro vo všeobecnosti 
tvorí základ rodinného bohatstva. Základ, ktorý treba za každých okolností  zachovať 
a zveľaďovať, pretože práve ten spája minulosť s prítomnosťou a dáva jej perspektívu 
budúceho vývoja. 

Svoj osobný pohľad na filmy, ktoré by mali reprezentovať slovenskú kinematografiu a 
na ktoré by sa nemalo zabúdať, v publikácii ponúkli autori Jan Bernard, Peter Dubecký, 
Martin Kaňuch, Peter Michalovič, Michal Michalovič, Martin Šmatlák, Katarína Mišíková 
či  Juraj  Mojžiš.  Medzi  autormi  textov z iných umenovedných disciplín  figurujú Albert 
Marenčin,  Mila  Haugová,  Daniel  Pastirčák,  Ján  Štrasser,  Dušan  Mitana,  Tomáš 
Janovic, Ján Litvák, Miroslav Marcelli, Pavel Vilikovský, Peter Zajac a ďalší. Publikácia 
má  213  strán  a  stojí  139  Sk.  V súčasnosti  sa  pripravuje  pokračovanie  projektu 
pod názvom Rodinné striebro II. 
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