
  

ADALBERT-STIFTUNG 
 

ADALBERTOVA NADACE 
 

  
Mezinárodní Adalbertova nadace 

za mír, svobodu a spolupráci v Evropě 
 

Nositel ceny 2019 
 

Profesor Dr. Peter Zajac  
 
Profesor Dr. Peter Zajac studoval slovakistiku a germanistiku na Univerzitě Komenského v Bratislavě a 
germanistiku na Eberhardově-Karlově univerzitě v Tübingenu. Poté pracoval jako lektor v nakladatelství 
Smena, jako vysokoškolský učitel na pedagogické fakultě v Nitře, jako vědecký pracovník na 
literárněvědeckém ústavu Slovenské akademie věd (SAV) v Bratislavě a jako ředitel Ústavu slovenské 
literatury Slovenské akademie věd (1990-1998). Od roku 1996 do roku 2011 působil jako profesor pro 
západoslovanskou literaturu a kulturu na Slavistickém ústavu Humboldtovy univerzity v Berlíně. Od roku 
2011 je emeritován. Momentálně pracuje literární vědec na Ústavu slovenské literatury Slovenské akademie 
věd v Bratislavě. 
 
Mezi lety 1968 a 1971 spolupracoval s literárními časopisy Mladá tvorba, Slovenské pohľady a Romboid, 
které obhajovaly svobodnou kulturu v Československu. Právě z toho důvodu komunisté Mladou tvorbu v roce 
1970 zakázali. V roce 1972 musel nakladatelství Smena z ideologických důvodů opustit. Ve druhé polovině 
osmdesátých let zorganizoval v Moravanech společné setkání mladších slovenských a českých literárních a 
kulturních vědců, kteří se v roce 1987 věnovali tématu proměn civilizace a v roce 1989 dezintegraci a 
reintegraci české a slovenské literatury. Od roku 1988 do roku 1992 byl Peter Zajac členem redakční rady 
literárního časopisu Slovenské pohľady, který po letech komunistického období normalizace otevřel pro 
slovenskou literaturu a kulturu nová pole působnosti. V září 1989 se stal spoluzakladatelem a od listopadu 
1989 prvním předsedou slovenské ho P.E. N. centra. V téže době se veřejně angažoval o propuštění posledních 
politických vězňů na Slovensku, členů tzv. bratislavské pětky. V listopadu 1989 patřil Zajac ke 
spoluzakladatelům občanského hnutí VPN (Verejnosť proti násiliu), sesterské organizaci českého Občanského 
fóra (OF). Brzy poté se stal jednou z vůdčích osobností Sametové revoluce na Slovensku. Po pádu komunismu 
i nadále stál v první řadě bojů za demokracii, proti nacionalismu a také proti zneužívání moci Vladimírem 
Mečiarem.  
 
Peter Zajac byl v letech 1998-2002 zastupujícím předsedou Demokratické strany (DS) a 2009-2012 předsedou 
Občanské konzervativní strany (OKS). V letech 1998–2001 a 2010–2012 byl poslancem Národní rady 
Slovenské republiky. Od roku 2000 je prezidentem Konzervativního institutu Milana Rastislava Štefánika a od 
roku 1995 předsedou poroty Ceny Dominika Tatarku. Již mnoho let pravidelně píše články pro týdeník 
Týždeň. Je autorem patnácti literárněvědeckých, kunsthistorických a esejistických monografií a také dětských 
knížek. Čtyři z jeho odborných knih vyšly v němčině, maďarštině a srbštině.  
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