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Profesor dr Peter Zajac studiował filologię słowacką i germańską na Uniwersytecie Komeńskiego w 
Bratysławie oraz filologię germańską na Uniwersytecie Eberharda Karlsa w Tybindze. Następnie pracował 
jako lektor w wydawnictwie „Smena”, jako wykładowca na Wydziale Pedagogicznym w Nitrze, jako 
asystent naukowy w Instytucie Literaturoznawstwa Słowackiej Akademii Nauk (SAV) w Bratysławie oraz 
jako dyrektor Instytutu Literatury Słowackiej w  Słowackiej Akademii Nauk (1990/98). W latach 1996–2011 
był profesorem zachodniosłowiańskich literatur i kultur w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Humboldtów 
w Berlinie; od 2011 r. pozostaje na emeryturze. Obecnie pracuje jako literaturoznawca w Instytucie 
Literatury Słowackiej w Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. 
 
W latach 1968–1971 współpracował z czasopismami literackimi „Mladá tvorba” (Młoda twórczość), 
„Slovenské pohľady” (Słowackie poglądy) i „Romboid” (Równoległobok), należących do orędowników 
wolnej kultury w Czechosłowacji. Właśnie z tego powodu komuniści zakazali wydawania magazynu 
„Mladá tvorba” w 1970 r. P. Zajac musiał w 1972 r. opuścić wydawnictwo „Smena” z powodów 
ideologicznych. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych organizował na Morawach wspólne spotkania 
słowackich i czeskich literaturoznawców i kulturoznawców młodego pokolenia, poświęconych w 1987 r. 
tematyce przemian cywilizacyjnych, a w 1989 r. dezintegracji i reintegracji literatury czeskiej i słowackiej. 
 
Od 1988 do 1992 r. Piotr Zajac był członkiem rady redakcyjnej czasopisma literackiego „Slovenské 
pohľady”, które po latach komunistycznej „normalizacji” otworzyły nową przestrzeń dla słowackiej 
literatury i kultury. We wrześniu 1989 r. został współzałożycielem, następnie po listopadzie 1989 r. 
pierwszym przewodniczącym słowackiego PEN Klubu. W tym samym czasie był publicznie zaangażowany 
w uwolnienie ostatnich więźniów politycznych na Słowacji, członków „Bratysławskiej Piątki”. W listopadzie 
1989 r. P. Zajac był jednym ze współzałożycieli ruchu obywatelskiego VPN (opinia publiczna przeciwko 
przemocy), słowackiej siostrzanej organizacji Czeskiego Forum Obywatelskiego (OF). Wkrótce stał się 
jedną z czołowych postaci „Aksamitnej rewolucji” na Słowacji. Po upadku komunizmu był zawsze w 
pierwszej linii walki o demokrację, przeciwko nacjonalizmowi oraz przeciwko nadużyciu władzy przez 
Vladimíra Mečiara. Peter Zajac był zastępcą przewodniczącego Partii Demokratycznej (DS) w latach 1998-
2002 i przewodniczącym Konserwatywnej Partii Obywatelskiej (OKS) w latach 2009-2012. 
 
W latach 1998-2001 i 2010-2012 był posłem do Rady Narodowej Republiki Słowackiej. Od 2000 r. jest 
prezesem Instytutu Konserwatywnego Milana Rastislava Štefánika, a od 1995 r. przewodniczącym jury 
Nagrody Dominika Tatarki. Od lat regularnie pisze w tygodniku „týždeň” (Tydzień). Jest autorem piętnastu 
monografii literackich, historycznych i eseistycznych oraz książek dla dzieci, z których cztery książki 
specjalistyczne zostały opublikowane w języku niemieckim, węgierskim i serbskim 
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