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Profesor Peter Zajac študoval slovakistiku a germanistiku na Komenského univerzite v Bratislave 
a germanistiku na Univerzite Eberharda Karla v Tübingene. Potom pracoval ako lektor vydavateľstva Smena, 
ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Nitre, ako vedecký pracovník v Literárno-vedeckom 
inštitúte SAV v Bratislave a ako riaditeľ Inštitútu slovenskej literatúry SAV (1990-1998). Od 1996 do 2011 
pôsobil ako profesor Západoslovanských literatúr a kultúr na Inštitúte slavistiky na Humboldtovej univerzite 
v Berlíne; od r. 2011 je na dôchodku. Aktuálne pracuje ako literárny vedec na Inštitúte slovenskej literatúry 
SAV v Bratislave.  
 
V období rokov 1968 a 1971 spolupracoval s literárnymi časopismi „Mladá tvorba“, „Slovenské pohľady“ a 
„Romboid“, ktoré patrili k zástancom slobodnej kultúry v Československu. Práve preto komunisti 1970 časopis 
„Mladá tvorba“ zakázali. V roku 1972 musel z ideologických dôvodov odísť z vydavateľstva Smena. V druhej 
polovici osemdesiatych rokov organizoval v Moravanoch spoločné stretnutia mladších slovenských a českých 
literárnych a kultúrnych vedcov. Od roku 1988 do roku 1992 bol P. Zajac členom redakčnej rady literárneho 
časopisu „Slovenské pohľady“, ktorý po rokoch komunistickej „normalizácie“ otvoril nové priestory pre 
slovenskú literatúru a kultúru. V septembri 1989 bol spoluzakladateľom a po novembri 1989 prvým predsedom 
Slovenského centra P. E. N. V tom istom čase sa angažoval za prepustenie posledných politických väzňov na 
Slovensku, členov „Bratislavskej päťky“. V novembri 1989 patril k zakladateľom občianskeho hnutia VPN 
(Verejnosť proti násiliu), sesterskej organizácie českého Občianskeho fóra. Už čoskoro sa stal jednou 
z vedúcich osobností „Nežnej revolúcie“ na Slovensku. Po páde komunizmu stál v boji za demokraciu, proti 
nacionalizmu a zneužívanie moci zo strany V. Mečiara vždy v prvej línii. 
 
Peter Zajac bol v rokoch 1998-2002 podpredsedom Demokratickej strany a v rokoch 2009-2012 predsedom 
Občianskej konzervatívnej strany. V rokoch 1998-2001 a 2010-2012 bol poslancom Národnej rady Slovenskej 
republiky. Od roku 2000 je prezidentom Konzervatívneho inštitútu „Milan Rastislav Štefánik“ a od roku 1995 
predsedom poroty Ceny Dominika Tatarku. Už roky pravidelne prispieva do týždenníka „týždeň“. Je autorom 
15 literárnych, kunsthistorických a esejistických monografií a detských kníh, štyri z jeho odborných kníh boli 
vydané aj v nemčine, maďarčine a srbčine. 
 

 
 

 
 
 
 

 

Na stránke www.adalbert-stiftung.de nájdete túto tlačovú správu na stiahnutie, ako aj všetky potrebné 
informácie o nadácii a jej aktivitách.  
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