Лабро Королов
Лабро Королов* е потомък на видната фамилия Королови от село Дреновени,
Костурско. Достоен наследник на своя баща Лазар Лабров Королов, когото проф.
Шклифов нарича "радетел за единството на българската емиграция от Македония в
Канада, защитник на българското име, историческата памет и чест."
По майчина линия е родственик с костурските войводи Никола Кузинчев и Лазар
Поптрайков. Ярки са впечатленията на г-н Королов от разказите на своите родители за
живота в родния край, за радостите, скърбите и непрестанното преследване на едно
население, принудено да напусне своите домове завинаги, оставяйки зад себе си всичко
свидно, пустеещи къщи, обезлюдени села, гробовете на най-близките си.
Г-н Лабро Королов започва проучванията си върху Дреновени преди спомените на найвъзрастните хора от селото да се загубят, имайки за цел да остави летопис на
поколенията за това някога оживено селище. Той е е историк, председател на МПО
„Швейцария на Балканите”, Торонто, член на Централния комитет на Македонската
патриотична организация и редактор на вестник „Македонска трибуна”. Редактор е на
сборника „The Miladinov Brothers: A Miscellany” (1982), подпомага издаването на книгата
на Благой и Екатерина Шклифови „Български диалектни текстове от Егейска
Македония” (2003), под псевдонима Радосвет Костурски превежда и издава на
английски брошурата на проф. Шклифов „За разширението на диалектната основа на
българския книжовен език и неговото обновление” (2004), а през 2007 г. негова статия за
диалекта на помаците от Жервени, Костурско е публикувана в престижното списание на
Руската академия на науките „ Словѣне”.
Новата книга не е просто летопис на село Дреновени. Тя обхваща подробно всички
аспекти, свързани с живота, разцвета и упадъка на Дреновени и Долна Кореща.
Направен е интересен обзор на местоположението и географията, историята, климата,
флората, фауната и поминъка в селото. Обрисувайки бита на населението, неговия
фолклор, празниците, ритуали и традиции, г-н Королов съхранява за поколенията
мъдростта на македонските българи от Костурско, нематериалното богатство на
народните песни, пословици и поговорки. От книгата лъха оня борбен дух на народа,
който опази жива своята национална свяст и достойнство, въпреки трагичната му съдба
и послание към поколенията, свързани с южната кръв на Егейска Македония.

*Анотацията към книгата е на Македонския научен институт, София, 2016 г.

