Kot slovanskega znanstvenika
in javnega kulturnega delavca je
leta 1922. izvolila Peto Maćica
Serbska v Budysinu za svojega
častnega člana. Poleg tega je tudi
častni član raznih drugih slovan
skih društev doma in v tujini. Med
odlikovanji, ki jih je ob raznih
prilikah prejel, pa poseduje jugoslovenski red sv. Save IV. razreda
in bolgarski komanderski križec
za državljanske zasluge.

dročja zgodovine in arheologije.
Njegovi največji deli sta knjigi:
„Beležke o kulturi v starobolgarskih hanih" in „Beležke o bolgarski
srednjeveški umetnosti". Malo pred
njegovo smrtjo je izšla študija „Po
hod poljsko-madžarskega kralja
Vladislava 111. jagela v letih 1443
in 1444 proti Turkom in bitka pri
Varni".
Pogreb G. D. Balasčeva je b i l
v Sofiji, dne 8.oktobra. Pokopali so
ga v navzočnosti mnogoštevilnih
t G. D. Balasčev
predstavnikov bolgarskega znan
Na svojem domu v Sofiji je dne stvenega, kulturnega in politične
6. oktobra 193Ô umrl v 68. letu g a življenja.
starosti znani bolgarski zgodovi
Pokojnega bolgarskega znan
nar in arheolog G. D. B a 1 a s č e v. stvenika bodo tudi jugoslovenski
Šele istega dne dopoldne se je zgodovinarji in arheologi ohranili
s carigrajskim brzovlakom vrnil v častnem spominu!
iz Rima, kjer se je udeležil med
Vekoslav Bučar.
narodnega bizantološkega kon
gresa, na katerem je predaval o
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bregu Donave in okrog Karpatov „CoBp. 3 a n . " ,
napH)KT>,
1935
ter o njim sosednih narodih v za CTp. 184.
četku srednjega veka." Po prihodu
Avtor je srečno strnil v kratki
v Sofijo mu e postalo slabo in pregledni obliki zamotane izsled
zvečer ob po osmih je izdihnil. ke dosedanjega raziskovanja o po
Pokojni G. D. Balasčev se je stanku ruske države. Rjurikov pri
rodil leta 1869. v Ohridu. Matu- hod 862. se je že davno izpremeriral je v Solunu, kjer je obiskoval nil i z zgodovinskega dejstva v rus
bolgarsko gimnazijo, nakar se je ko obliko mednarodne pravljične
vpisal na sofijsko univerzo ter tam snovi. Nestorjeva oblikovno pro
ludi dovršil študij zgodovine. Po stodušna povest je izraz dosled
zneje je bil dve leti na Dunaju, nega državnopravnega naziranja.
kjer se je specializiral za arheo Naredila je iz normanskih popot
logijo, na to pa je bil poslan v Ru nih vojnih knezov nositelje visoke
sijo, Carigrad in Pariz v tamošnje politične modrosti, ker je smatra
arheološke institute. Dve leti je la, da se d o slednje niso mogli
ludi proučeval v Rimu in Atenah povzpeli vzhodni Slovani sami.
način arheoloških izkopavanj.
(I. poglavje. Dinastično izročilo
Nato je dobil službo v sofijskem o početkih ruske države). Ker na
arheološkem muzeju, kjer je ostal rekuje kritika Nestorjevih p o d a t 
do svoje smrti. Urejeval je znan kov vprašanje o možnosti držav
stveno revijo „Milano" ter tudi nih oblik na ruskem ozemlju pred
napisal več knjig in študij s po Normani, je smatral avtor z a po-

