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Prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.
Profesor Dr. Peter Zajac študoval slovakistiku a germanistiku na Univerzite Komenského
v Bratislave a germanistiku na Eberhard-Karls-Universität v Tübingene. Následne pracoval v
redakcii Smeny, ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Nitre, a ako vedecký
pracovník v Literárnovednom ústave SAV (1990–1998). Od roku 1996 do roku 2011 pôsobil ako
profesor pre Západoslovanskú literatúru a kultúru na Humboltovej univerzite v Berlíne, od roku 2011
ako emeritný profesor. Aktuálne pracuje ako literárny vedec v Ústave slovenskej literatúry
Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
V rokoch 1968-1971 spolupracoval s literárnymi časopismi Mladá tvorba, Slovenské pohľady a
Romboid, ktoré patrili medzi zástancov slobodnej kultúry v Československu. Z tohto dôvodu bol
časopis Mladá tvorba komunistickým režimom zakázaný. V roku 1972 musel z ideologických dôvod
opustiť redakciu Smeny. V druhej polovici osemdesiatych rokov organizoval spoločné stretnutia
mladých slovenských a českých literárnych vedcov, ktorý sa v roku 1987 venovali téme civilizačných
prerodov a v roku 1989 dezintegrácii a reintegrácii slovenskej a českej literatúry. Od roku 1988 do
roku 1992 bol Peter Zajac členom redakčnej rady literárneho časopisu Slovenské pohľady, ktorý po
krokoch komunistickej „normalizácie“ otvoril nový priestor pre slovenskú literatúru a kultúru. V
septmebri 1989 sa stal zakladajúcim členom a po novembri 1989 prvým predsedom slovenského
P.E.N. centra. V rovnakom čase sa verejne angažoval za prepustenie posledných politických
väzňov na Slovensku, členov tzv. Bratislavskej päťky. V novembri 1989 patril Zajac k
spoluzakladateľom občianskeho hnutia VPN. Čoskoro sa stal jednou z vedúcich osobností „Nežnej
revolúcie” na Slovensku. Po páde komunizmu stál v prvej línii boja za demokraciu, proti
nacionalizmu, ako aj proti zneužívaniu moci Vladimírom Mečiarom.
Peter Zajac bol v rokoch 1998-2002 podpredseda Demokratickej strany a v rokoch 2009-2012
predseda Občianskej konzervatívnej strany. V rokoch 1998-2001 a 2010-2012 bol poslanecom NR
SR. Od roku 2000 je prezidentom Konzevatívneho inštitútu M.R. Štefánika a od roku 1995
predsedom poroty Ceny Dominika Tatarku. Roky je prispievateľom do týždeníka „týždeň”. Je
autorom pätnástich literárnovedeckých, kunsthistorických a esejistických monografií, ako aj kníh pre
deti. Štyri z jeho kníh vyšli po nemecky, maďarsky a srbsky.
Nadácia sv. Vojtecha odovzdáva cenu osobnostiam, ktoré sa výnimočným spôsobom pričinili o
trvalé zblíženie krajín Európy a o prehĺbenie a udržanie dobrých susedských vzťahov medzi národmi
západnej a strednej Európy. Doterajšími laureátmi Ceny sv. Vojtecha sú Tadeusz Mazowiecki,
József Antall, František kardinál Tomášek, Franz kardinál König, Václav Havel, Helmut Kohl,
František Mikloško, Wladyslaw Bartoszewski, Árpád Göncz, Ján Čarnogurský, Petr Pithart, Hanna
Suchocka a Imre Kónya.
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