Evidenčný list pamätihodnosti mesta Bratislavy

BA - XI - B.61

Mesto:

Bratislava

Mestská časť:

Bratislava-Staré mesto

Adresa:

Šulekova ul.

Cintorín:

Cintorín Kozia brána

Umiestnenie:

sektor II./hrob č.76

Meno zosnulého:

Varsik Branislav prof. (1904 - 1994 )

Názov pamätihodnosti:

náhrobník

Charakteristika:

hrob pamätný

Typ pamätihodnosti:

kategória 1A – hmotná nehnuteľná

Číslo v zozname pamätihodností Mč St. M.: nie je evidovaný

Popis:
Náhrobník v tvare vysokej stély je z čiernej žuly. Stéla je v hornej časti dekoratívne zbrúsená.
Autor: Materiál:

kameň

Jazyk: slovenský
Stav: dobrý
Osobnosť:

Varsik Branislav prof. (1904 - 1994 ) - bol slovensky historik, archivár, vedec a pedagóg.
Študoval vo Viedni, Paríži, Prahe a Bratislave. Pracoval v Krajinskom archíve v Bratislave. Patril
medzi prvých slovenských profesorov histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave.Vo vedeckej práci sa zameral najmä na ohlas husitského hnutia na Slovensku a stredoveké
osídlenie Slovenska.
V r. 1933 obhájil habilitačnú prácu a stal sa súkromným docentom (na Filozofickej fakulte UK
prednášal slovenské dejiny v 15. - 17. stor.). V r. 1938 sa stal mimoriadnym, v r. 1940 riadnym
profesorom katedry všeobecných dejín FiF Slovenskej univerzity. Na Filozofickej fakulte pôsobil až do
r. 1974. V r. 1939-1945 niekoľkrát zastával funkciu dekana FiF SU. V r. 1964 člen korešpodent SAV.
Bol dopisujúci člen Učenej spoločnosti Šafárikovej v Bratislave, po jej zániku člen Slovenskej učenej
spoločnosti. V rokoch 1945-1948 pôsobil ako externý predseda Historického ústavu SAVU a redaktor
jej časopisu HistoricaSlovaca, podpredseda novozaloženej Slovenskej historickej spoločnosti až do jej
rozpustenia v r. 1950, v r. 1960 - 1966 predseda Slovenskej historickej spoločnosti, hlavný redaktor
zborníka FF UK Historica až do r. 1974.
Dielo:
Slováci na pražskej univerzite do konca stredoveku (1926),
Husiti a reformácia na Slovensku do žilinskej synody (1932, habilitačná
práca),
Slovenské listy a listiny z 15. a 16. stor. (1956, doktorská práca).
Národnostný problém trnavskej univerzity (1938),
Národnostná hranica slovensko-maďarská v ostatných dvoch storočiach (1940),
Osídlenie Košickej kotliny I. - III. (1964, 1973, 1977),
Husitské revolučné hnutie a Slovensko (1965),
Zo slovenského stredoveku (1972),
Z osídlenia slovenského a stredného Slovenska v stredoveku (1984).

V hrobe leží aj jeho syn prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc. (1941-2004) – popredný slovenský neurológ,
pedagóg a vedecký pracovník.
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