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С. Горенци, Костурско
С. Горенци се намира 10 к.м. на юг от гр. Костур. На
също разстояние на юго-запад от прочутото село Загоричани.
Разположено е на полите на едно от разклоненията на Пиндпланина, наречен Габер. Южно и западно от този Габер няма
никакво българско население. Горенци е едно от най-крайните
български села в югозападния ни Костурския край. В турско
време имаше 500 къщи: 350 български и 150 турски. Българското
мъжко население в по-голямата си част отиваше на чужбина предимно в Цариград, Кюстендже и Гюмурджина. Занимаваше
се с млекарство и градинарство. Сега голема част от Горенчени
както много синове на страдална Македония са напуснали
семейно родното си село и не мислят да се завърнат в него, до
когато гърците са господари на положението.
Гръцката патриаршия полагаше големи грижи за Горенци. От
незапомнени времена в селото се поддържаше със средства на
гръцкия силогос първоначално гръцко училище с 6 отделения.
Град Костур и съседните гръцки села указваха влияние на
Горенци със своя гръцки патриотизъм. Много гъркини от града
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и селата бяха се омъжили за българи от Горенци. Освен това
и Ц[ари]/градските гърци, между които се движеха повечето
от Горенчени-млекари указваха своето влияние. Почти всички
Горенчени-чужбинари знаят добре гръцкия говорим и писмен
език.
Искрата на българското възраждане тук блесна към 1880 год.
обаче пламъка се яви в 1888 год. Тогава се отвори за пръв път
българско училище от Григор Козма Данданов - Горенченец.
Бащата на последния - Козма, млекар в Ц[ари]/град, вижда
светлината във Фенер и праща своя син в Горенци да учи
децата на майчин български език. Завзема се той за сериозна
работа, въпреки големите спънки, които му се правеха. За
големо съжаление, будния и самоотвержен младеж много малко
време живе като първоучител на Горенци. Той умре в найцветущата си възраст, обаче почнатото от него свето дело не
замре. То се подзе от по-опитни ратници. За такива се явяват
учителите: Анастас Маджаров от Охрид, Григор Анастасов от
с. Загоричани и Христо Иванов от с. Екши су. Особено деен и
енергичен се показа последния. Той беше (съ)умен да събере в
училището децата на най-видните семейства от селото. Децата
на гъркоманските свещеници беха български ученици. Приятно
изненадани оставаха децата, слушайки да им се разправя от
даскало в училище на матерен език. Беше им дотегнало да
изучават всички повествователни уч. предмети наизуст на чужди
език и да бъдат най-немилостиво наказвани за незнаене урока.
Покойния Христо Иванов още в началото се постара да изпрати
Горенски деца в Костурския пансион и в Солунската Гимназия.
В Солун беше изпратил синът на един от гъркоманските
свещеници. Този човек като че ли с магическа пръчка искаше
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наведнъж да очисти селото от елинизма. В последствие гръцкия
Владика в Костур взе сериозни мерки за предпазване селото от
свестяване. Български учители в това време се явяват: Методи
Чеков от Екши сую, Мария Балева от гр. Битоля, Дамян Киров из
Горенци, бивш гръцки даскал, Константин Шапкарев, Екатерина
Данчева и Кузо Стефов из с. Загоричани, Никола Цицов и Конст.
Количев из с. Команичево и Сава Христов из с. Бобища.
Българска[та] нация призната официално от турската власт
се открива в 1897 год. Тогава гурбетчиите Горенчени начело
с духовития дедо Козма Дандалов прават постъпки пред
Костурския Каймакамин да си имат отделна, тъй наречена
чужинарска селска община. Немал доверие на домашаритегоренчени, Каймакаминът им казва, че законът не позволява
в един и също село, една и съща нация да има 2-ма кметове.
„Тогава какво да направим Каймакам ефенди?“, пита дедо
Кузо. „Ний немаме вера в тези хора, които остават постоянно
в селото“. „Ако представлявате две отделни нации, може да
имате 2-ма кметове“, казва Каймакаминът. „Вий какви сте по
народност?“ запитва той. „Ний ефенди“, отговаря дедо Козма,
„гръцки пишем, български приказваме“. „Тогава вий сте
българи и като такива може да си имате отделен кмет - булгар
мунтари“. По такъв начин се туря начало на българска община
в Горенци, призната от турската власт. Дедо Козма Дандалов
бива избиран за I български кмет. Понеже тогава кметовете
същевременно беха и държавни бирници - таксиддари - и се
вършеха големи злоупотребления от техна страна, Дедо Козма
благодарение на своята извънредно голема честност, акуратност
и благ характер става кмет почти на целото село. Той беше
много духовит в приказките си. Отлично знаеше говоримия
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турски език. Със своя дар на словото и благи обноски много
лесно се сприятеляваше с държавните чиновници и разните
бегове. Беше прочут почти в целата околия. Колкото повече дедо
Козма действуваше за преуспяването на народната ни кауза в
селото, толкова повече противниците-гъркомани се опълчваха
против него. Обаче той бе несъкрушим. Дено-нощно стареца
мислеше какви средства да употреби да може целото село да
изтръгне из лапите на гръцката патриаршия. Той беше много
мил старец. Извънредно симпатичен във всеко отношение. Той
съумяваше да насърдчи всекиго със своите благи и изпълнени
със силен патриотизъм приказки. Винаги гореше от желание
да види народните ни бленове осъществени. Когато оставаше
по-свободен от работа обичаше надълго и широко да рисува
бъдещите благи дни за македонския български народ. Възлагаше
голема надежда на Славянска Русия - на Дедо. Обаче в края на
своите сладки приказки, свършваше с дълбока въздишка. „Ох
деца“, казваше покойния, „Мора (Гърция) е много близко. Тя ще
ни яде главата!!!!“ Както и стана.
По-главни сподвижници на дедо Кузо, които усърдно
работеха за успеха на родното ни дело в селото беха: неговите
двама шуреци - Гильо и Цилко Костови, Васил Дебеланов,
Адамо Иванов, Митко Бочкавов и баба Султана Бецелка. Те
всички бяха анатемосани от гръцкия владика.
Към 1899 год. за учител в Горенци се назначи Златко
Караатанасов из с. Бобища, който в последствие се ръкоположи
за свещеник и продължи да учителствува в селото заедно с
две момичета от там: Еленка Николова и Томания Атанасова
до Илинденското възстание 1903 год. През негово време е
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направен опит за превземането на църквата „Свети Еръ“ за
българите. Успе се в предприятието, обаче властта, подкупена
от гъркоманите, залавя главните инициатори на нападението,
изтезава ги немилостиво. Много са били бити тогава Гильо и
Цилка Костови и баба Бецелка. Държани са им били главите
върху огън, за да предадат ключовете от църквата и да се откажат
от българщината, обаче те останаха непреклонни. На помощ на
старите вече дейци народни се явяват млади хора, които с още
по-голем ентусиазъм и енергия продължават борбата против
двуякото робство. Това са: синът на дедо Козма, Трайко, Петър
Д. Сапунджиев, Ламбро Бугаров, Братя Бъцеви, Христо Гильов,
Тома Налбантинов, Спиро Рапов, Никола Дандалов, Тома
Н. Воденичаров и множество още будни хора. Некои от тех
грабнаха оръжие и станаха нелегални борци.
До Илинденското възстание 1903 год. се черкувахме в малката
черквица “Св. Еръ”. Когато всичките близки чисто български
села масово взеха участие във възстанието, Горенските българи
не можаха да сторят това. Само 10-на младежи дейстуваха с
оръжие в ръка, затова пък по-първите българи в селото беха на
големи изпитания. 4-5 души от тех трябваше да се крият в миши
дупки. Гръцкия владика Германос Каравангелис изискваше
главите им.Понеже по това време турците от близкото село
Маврово отмъщаваха на всеки един българин, заради убития
от четата в с. Лосиница таксиддарин - техен съселянин, а пък
Маврово се намираше на пътя през езерото за Костур, големи
усилия употреби И. Христовия заместник Германос да накара
Дедо Козма Дандалов, Гильо и Цилка Костови, Адамо Иванов
и Васил Дебеланов да отпътуват през Маврово за Костур да
се яват в хукюмата уж по важна работа, за да бъдат избити на
5

пътя. Добре, но лисица на пазар мъчно излиза. Дедо Козма от
скривалището си по “безжичния телеграф” даваше нареждания
всеки да стои на мястото си. Той постоянно кроеше планове по
какъв начин да спаси себе си, да спаси своите другари. В едно
кратко време успе да се срещне в непостоянни скривалища с
всички по-първи гъркомани от селото. За да направи невредими
последните така майсторски се постави спрямо тех, щото те
да смеят само да произнесът неговото име, а камо ли да го
клеветят пред турските военни сили, потушаващи въстанието.
«Слушай драги», казваше той на своя събеседник-гъркоманин,
«аз зная какво работиш против мен. Аз не се плаша, аз се реших
вече да умра, обаче преди да ме убият турците ще искам да си
кажа думата. Ще кажа, че на теб съм давал пушка комитска, че
твоя син е ставал куриер на четата, че парично си подпомагал
комитета и пр. и пр....”. По такъв начин той е могъл да парализира
клеветническата дейност на селските си първенци-гъркомани.
На 15 август 1903 год. когато гореше с. Загоричани,
Мавровски турци дохождат в Горенци със специална мисия да
плячкосват и убиват. Отиват в домът на Дедо Козма. Посреща
ги той най-любезно. Вика ги в къщи, слага им да се нахранят и
ги заприказва. Той със своите си обноски и духовити приказки
на Ц[ари]/градски турски език ги пленява. В края на краищата
те му се изповядват защо са дошли при него. «Ний дойдохме»,
казват те, «при теб като най-големи душмани, а си отиваме като
най-добри приятели. Свят човек си бил ти!». Взели му само
един часовник и ловджийската му пушка и заминали. За да се
спасят българите от Горенци във време на възстанието, много се
дължи на турския кмет Мимин Ростем Концев и няколко души
други умни хора от турците. Те проявиха големо рицарство
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в случая. Дадоха си честна дума да не допуснат в родното си
село кръвопролития, грабежи и опожарявания както стана със
съседните български села в околията.
По давлението на гръцкия владика Германос, който използува
народното ни бедствие и почна да обикаля опустошените села
за да изнасилва съвестта на омарлушените бойци – Костурци,
нашите старци подписаха едно заявление поднасяно им в
скривалищата от плачуща жена, че се връщат в лоното на
Великата гръцка православна църква, като «истински нейни
чада»? «Ръка пиши”, казват те, “ама сърдце не пиши. Кокошката
бибка не се чини и бибката кокошка.” Бурята мина. Поуталожиха
се духовете. От Ц[ари]/град е имало заповед да не се преследват
вече българите и да се прокламира свобода на съвестта. По този
повод беха извикани и нашите старци в Костур. Разправил им
Каймакаминът за великодушието проявено от Султан Хамид
към българския народ в Отоманската империя, че на тех се дава
прави да си имат свои народни училища и църкви. «Кажете сега
вий», каза той, «какви сте по народност?» Обажда се Дедо Кузо:
“Падишах мъзъ чок яша, Каймакам ефенди и като питаш какви
сме ще ви кажем, че сме чингене-цигани”. “Защо приказваш
така?», пита Каймакаминът. «Така приказвам ефенди, защото
омръзна ни да си меним боята. Отначалото минавахме като гърци,
вий ни накарахте да станем българи, станахме такива, преди 2
месеца ни заставихте да станем гърци. Сега пък ни викате и ни
питате какви сме по народност?! Вий не знайте ли какви сме?!”
“Кой ви накарал да ставате българи?», запитва Каймакаминът.
“Това е невъзможно!”, вика разяване той. “Твоя предшественик”
обяснява Дедо Козма и му поднася едно писмо запазено от 1897
год., с което тогавашния Каймакамин дава право на българите от
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с. Горенци да си имат своя отделна българска община. «Чудно
нещо», казва той. «Я оставете тия приказки! Кажете сега какви
ще останете по народност?”, „Казахме Ефендим царека рая чингене...“ Разделиха се Каймакаминът и селяните-горенчени
без да могат се разбра. Положението тогава беше такова, щото
нито дума можеше да се помене за отваряне на българско
училище. Самите селски турци беха против това.
В 1906 год., когато синът на Дедо Козма Трайко Дандалов
се освободи от Битолския затвор заедно със своите 3 другари
се завзе за работа. Наел частна къща за училище, дошла
учителка да работи, обаче последната не можала да стои повече
от 10 дни. Другарите на Трайко заминали за чужбина, той
остава самичък да действува, но безрезултатно. Множеството
противници се завзеха сериозно да го преследват и беха вече
решили да го убиват. Мнозина са го съветвали да напуска
селото, защото е взето вече решение за неговото унищожение.
Турци са му давали средства да отива в Америка, обаче той
остана непреклонен. Съкрушени гъркомани и турци решават на
всяка цена да приложат в действие своя пъклен план. Понеже
Трайко беше много решителен и боеви човек не смееха от близо
да го нападнат, те хващат позиции на неколко места и дебнат
момента, когато той мине за у пътя си ненадейно да го нападнат
от вси страни. И така стана. Когато излязъл из дюкяна гдето си
купил тютюн стрелят върху него. Насочва и той своя револвер
срещу най-близкия нападател, който тежко ранява. Паднал и
Трайко тежко ранен. От нападателите имало 3-ма души ранени,
от които двама починали. Подир 24 часови охкания и пъшкания
свършва с живота и славния Трайко Козма Дандалов. Това беше
през м. октомври 1907 год. С неговата трагична смърт и със
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смъртта на неговия баща Дедо Козма се слага голям кръст на
българщината в с. Горенци.
Требваше да се провъзгласи конституцията в 1908 год. за да
се прехвъркнат към роден край българските горенски орли и да
заработат отново за преуспяването на народното ни дело в
селото. От Ц[ари]/град, Кьостенджа и Америка напуснаха
работата си, захвърлиха млекарските престилки и дойдоха в
Горенци. Заработиха на сериозно за признаване от страна на
властта на българска националност в Горенци и откриване на
български училище и църква. Когато на 28.VIII. 1908 год. дойде
в селото протосингела на Костурската гръцка митрополия и на
другия ден, Ивановдев беше заговорил от църковния амвон за
благата, които донесе конституцията за гръцкия народ, от всички
страни бе бомбандиран в църква[та] на гръцки език с въпроса:
“Само за гръцкия ли народ стана конституцията?” Той се виде в
чудо. Не е очаквал в самата църква да му се направят такива
възражения. Оставихме го да довърши своята “християнска”
проповед. След църковния отпуск, учителят от селото Лев
Адамов в църковния двор помоли селяни да го изслушат по
третирания от протосингела в църквата въпрос. Всички с
готовност се приготвиха да чуят учителя. Той отначало на
разбран за Горенчени език резюмира речта на протосингела.
След туй, с ясни примери из историята и из живота на българите
в Костурско, обори всички неоснователни и мегаломански
твърдения на гръцкия духовник. Предоволни и насърдчени от
критиката на своя съселянин учител, Горенските българи с
революционни песни на уста на големи групи се разотидоха по
домовете си. О време се направиха постъпки за назначаване на
учител и учителка в селото. През септември, когато требваше да
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се отвори училището и двамата назначени учители не се явиха.
Горенчени се тревожат. Те се събират един ден и единодушно
решават да подканят своя съселянин Лев Адамов, който тогава
беше назначен за учител в гр. Костур, лично той да се ангажира
с отварянето на училището в селото. Речено сторено.
Предложението с голяма готовност се прие. Направиха се
постъпки пред Костурската църк. училищна община и учителят
Л. Адамов за 1 година се командирова в с. Горенци. Гръцките
учители вече от 10-15 дни събираха своите ученици. Българите
решават да настанят своите деца в долния етаж на училищното
помещение. Неделен ден се взима решение за понеделник
всички българи с чукването на църковното клепало да се яват в
църковния двор срещу училището. Честната дума дадена. На
определеното време клепалото бие тържествено, българите се
отправят към църквата, децата-новобранци се радват и викат
“ура”, учителят се мъдри като млада невеста, а гръцките даскали
разпускат учениците си, затваряйки училището и бегат в Костур
да обадят на Владиката и Каймакамина, че българските комити
по насилствен начин са решили да нахлуят в училището.
Ентусиазираните българи гледат своята работа. Те решават да
влезат в училището без да счупат вратата. Обаждат се децата и
улесняват работата. Те казват, че през прозореца може да се
влезне и да се отворят из вътре вратата. Така и стана. Нареждат
се децата-новобранци. Подир тех върви народът. Учителят пита
децата дали не знаят некоя българска песен. Те отговаря, че
знаят: “Напред, напред за слава към бойното поле...” «Пейте»,
казва той, «и тръгвайте». Пеят децата и шествието се запътва
към училището, което е срещу църквата. Спираме се пред
училищната врата. Две момчета влазят през прозореца и отварят
вратите. Народът и децата изказват своята радост с гръмогласно
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“ура”. Влазя се в училището в долния етаж. По случай първия
ни успех, учителят държа кратка реч. На край всички
въодушавени си дават дума, че като един човек без да се отчайват
ще работят за преуспяването на народното ни дело в селото.
Разотиват се мъжете да следат какво ще се обади от Костур.
Учителят почва своята работа с учениците. Остават жени-майки
на децата в училището с тояги в ръцете да пазят да не би да се
нападне от някъде. Между тех се движи и една Ц[ари]/градска
гъркиня-вдовица, омъжена отдавна за добър българин от селото.
Реши се децата да не си отиват за обяд у тех си. Майките
донесахо им ядене в училището. До вечерта от Костур не се
обади нищо. Едвам подир неколко дни дойде полицейски
пристав в селото с 20-на войника със заповед да се арестува
учителя и други неколко души инициатори на нападението и да
ни закара в Костур. Обаче той, не знаем по какви съображения,
не стори това. Задоволи се да констатира извършеното, състави
нужния акт, че се влезна в училището без да има некакво
изкъртване на врати или други некакви повреди, затвори
училището и запечата ключалката на вратите, за да не отвори
никой до окончателното разрешение на спора. И ний и
гъркоманите останахме без училищното помещение. Те
събираха своите ученици в църковните килии, а ний в притвора,
на каменните плочи. Това положение трая до 10.XI с.г. когато
виждайки че става студено, наехме гостна къща за училище.
Щом се настанихме в къщата, гъркоманите отвориха училището
и влезоха в него. Ний се счетохме онеправдани и решихме още
на другия ден да вкараме и нашите ученици в училището. И
така стана. Каза се на децата, заедно с родителите си да се яват
сутринта през селското училище, че ше има нападение. Те и
това чакаха. На другия ден пред училището насъбра се много
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народ. Гръцките учители с учениците бяха се настанали в
училището. Множество гъркомани пазеха от вън. Ний искаме да
влеземе, те не дават. За да не стане кръвопролитие, решаваме
майките на децата да се разправят. Хващат те децата и ги вмъкват
едно по едно в училището, без да посмее да се допре никой до
тех. Мъжете стоят като безучастни зрители. Гръцките даскали
пазят вратите на училището. Един от гръцките учил. настоятели
върви си и поръчва на даскалите да не допуснат нашия учител
да влезне в училището по никакъв начин. Добре, но жените
хващат учителя за реверите и му казват: “Даскале, върви с нас,
ний искаме тук да учиш нашите деца” и се запътват към
училищната врата. Там гръцкия даскал хваща за яката нашия
учител и не дава да влезне в училището. Тогава се спускат двама
наши младежи, хващат даскала, хващат и неговите другари и ги
изхвърлят на улицата. Подир тех излязат и учениците им. Пак
станахме господари на положението. Тогава учителят отива у
дома си и докладва за всичко сторено на училищния инспектор
г. А. Минджов, който случайно беше дошъл от вечерта да
направи ревизия на учебното ни дело в селото. Двамата отиват в
училището. Инспекторът изпълни своя дълг и си замина за
близките села по ревизия. Разбира се, че гъркоманите са
съобщили всичко на своето си началство в Костур и на
Каймакамина и веднага последва заповед да освободим
училището за гърците и да чакаме разрешаването на спора ни с
патриаршистите в турския парламент. Образува се съдебно дело
против инициаторите на нападението, съдиха ни и ни осъдиха
на 10-15 дневен затвор и на по 100-тина гроша глоба и с това се
свърши всичко. Виждайки, че администрацията покровителства
противника, временно отстъпихме. Учителят ни, подпомогнат
от своята съпруга - учителка[та] Калийопа, завзе се сериозно да
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просвещава децата ни. Той разпредели учениците на 3 отделения.
Така обучава от началото на уч. година до 1.II.1909 год. На 1. II
по-подготвените и по-възрастните деца преминаха в по-горни
отделения и образува[ха] и IV отделение. В края на годината 3
момчета завършиха курса на основното ни училище с отличен
успех. Те на другата година се изпратиха да продължават своето
образование в Костур. И там показаха отличен успех. За
издръжка на училището ни, между другото бехме решили в
гръцката черква, която се посещаваше от всички ни да има
пангар български. Българските богомолци там правеха своите
дарения. Гъркоманите се сърдеха, обаче чувстуваха се слаби да
се барат с нас. Те бяха съобщили това на своя владика в Костур.
Беха му казали, че това се върши само от неколко души комитаджии. Владиката всека година редовно посещаваше
селото ни на II-рия ден на Коледа на 26.XII. ст. ст. През 1908 год.
на Коледа посреща го целото село. Той помислил, че това всичко
са негови верни духовни чеда. Отива към старата църква “Пр.
Богородица”. Дедо владика стъпва бавно та важно. Подир него
върви народът. Край него се движи с широка фустанела, сърмен
чепкен и пушка в ръката гавазина му арнаутин. Влизаме в
църковния притвор. На дъното, при входната врата на самата
църква, има килия. В нея се помещава пангара на българите. До
пангара се мъдрат българските църк. - училищни настоятели.
Дедо Владика, осветлен предварително по въпроса, спира пред
пангара и запитва:
- «Какъв е този пангар тук?»
- «Български», му отговаря епитропа.
13

- «Как си позволявате вий да вършите това в моята църква?”
Спусна се да вземе стоящия там дискос и да го захвърли.
Настоятелите хванаха ръката му и казват: “Стой Владико Свети,
тие работи не стават така. Ний сме хора от това село. Имаме си
свои нужди”
- «Как си позволявате», вика той разярен, «такива волности
в моята църква?»
Заръчва на гавазина си да се приготви за стрелба и
предупреждава всички гърци да се дръпнат настрана. Обаче,
той остава изненадан, когато вижда почти всички обкръжаващи
го, все млади юнаци [да] извикаха “Оли иместа вургари”
(всички сме българи) и никой не мърда от местото [си]. Некои
от тех беха готови да се нахвърлят върху владиката и да го
направят на нищо и никакво, но благоразумието надви и не
стана нищо лошо. Немаше какво да прави Светиня му, сви
си раменете и кръгом назад в квартирата си. Увери се, че има
работа със съзнателен народ, а не с няколко души комитаджии.
В квартирата си той се гневил на своите хора защо така да го
заблуждават и да стават причина да се излага неговото величие?
«Требва вий да ми казвате самата истина, а не да ме лъжите. Вий
тук имате компактна маса схизматици и [в]се будни хора”. На
другия ден дедо Владика минава край пангара без да каже нищо.
Служи в църквата и държи своята архипасторска проповед,
предпазващ се да не обиди некого. Препоръча ни братски сговор
и християнска любов. До вечерта напусна селото мирно и тихо,
без никакви инциденти.
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През 1909 год. за всенародния ни праздник “Св. Св. Кирил
и Методий” поне ни се даде да се черкуваме в голямата църква
“Св. Еръ». Понеже немахме български свещеник в селото, се
отнесохме до младия решителен мъж Свещеник Недялко поп
Стефов от с. Загоричани. Той на драго сърце ни се притече на
помощ. Пристигна той вечерта срещу праздника и на самия ден
сутринта влезнахме в черквата като старши стопани. Почна
да служи свещеника, веднага пристигат неколко по-репителни
гъркомани, предвождани от двама даскали. Последните
успеха да се вмъкнат в олтара при свещеника, за да го изгонят,
обаче зле си пострадоха. Младият и левент Неделко остава
епитрахила на страна, взима бастуна и почва на бой без да гледа
къде бие. Подпомогнат и от други младежи на бърза ръка можа
да ги изтъка вън от църквата с окървавени глави. Те без да се
омият направо отиват в Костур да се оплачат на Каймакаминът
от страшния комита-поп. Ний искарахме до край черковната
служба и се веселихме през целия ден. Около икиндия дойдоха
правителствени хора от Костур за да константират станалото.
Изслушаха ни. Казахме си думата. Не можаха да видят нищо
строшено или пък некаква друга пакост. Образува се съдебно
дело, съдиха ни и ни осъдиха на затвор и глоба. Най-тежко бе
наказанието на Отец Неделко поп Стефов, като човек от друго
село, обаче гръцките даскали, ако са живи още помнят боят.
Учителят Лев Адамов макар и командирован за 1 година
в Горенци, остана и през 1909-1910 уч. г. да работи в селото.
През нея година за учителка бе назначена Грозда Репацова из
с. Смърдеш. Селото преуспеваше. Стана нужда да има в селото
български свещеник. Никой от Горенчени не се наемаше да
се ръкоположи за такъв, защото немаше черква за българите.
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Учителят, бидейки семинарист съгласи се да приеме духовен
сан, макар и временно да служи като духовно лице в селото.
Той се ръкоположи в гр. Крушово от св. Охридски Митрополит
Методий на 25 и 26 ноември 1909 год. На 6. XII с. г. на праздника Св. Никола, влезна се в църквата «Св. Еръ» да се служи Св.
Литургия. Гъркоманите се опитаха до попречат, обаче не им се
отдаде. Бити добре, се оттеглиха както на Св. Св. Кирил и Методий. Уведомена властта в Костур, изпрати свои хора да констатират станалото. Състави се поредния акт и се образува ново
съдебно дело против инициаторите на нападението.
През пролетта на 1910 год. в Отоманския парламент реши
се спора между Патриаршията и Екзархията по въпроса за
църковните и училищните имоти. На 10.VIII с.г. нам предадоха
ключовете на големата и нова черква „Св. Еръ“. Държавата
ни построи и училищно здание. Щом се снабдихме с църква
и училище, веднага се почуствахме доста силни. Всички се
насърдчиха и се заеха за работа. През 1910-1911 уч. година
учители беха Свещ. Лев Адамов, Антина Г. Ацева из гр. Прилеп.
А последните 2 години до войната: свещеникът, Мария Мицева,
Наум поп Николов из с. Бъмбоки. Имахме добри успехи.
Гръцката власт през м. октомври 1912 год. ни завари доста закрепнали. Действията на българската армия при Чаталджа доста
повлия на нашите гъркомани в Ц[ари]/град. Те се връщаха в
селото при гръцката жандармерия и войска по-добри българи от
такивато в селото, които не беха виждали български войник и не
знаеха за българската слава. Също и ония Горенчени, които се
връщаха от Америка допринесоха много нещо за преуспяването
на родното ни дело в селото. Гърците почти не ни закачаха до
V. 1913 год. праздникът Св. Св. Кирил и Методий. Тоя праздник
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никогаш не се е празнувал така тържествено, както нея година.
Виждайки гърците нашите шумни народни манифестации със
свирене на българския марш и пр. не можеха повече да търпат и
оттогава се взеха старите мерки против нас. Почнаха арестите,
побоите и разни изтезания докато на 5.VII.1913 год. отнеха ни
ключовете от църквата и училището и туриха голем кръст на
нашата българщина в с. Горенци, сега Корисос.
От взелите участие в народните ни борби трагично загинаха:
Трайко К. Данданов, за когото е поменато по-горе, Никола Т.
Туруфиев, Георги Ф. Шалев и поп Неделко от с. Загоричани.
Никола Туруфиев от малък е отивал на чужбина в Стара Гърция,
във Волос. Семейството му живееше в селото. Той стоял 1
година в селото и през есента [на] 1909 год. замина за Волос.
През пролетта на 1910 год. подир Великден, негови приятели
гърци са го заклали като овен. Същото направиха гърците още
с 1 Горенченец от Киселинчевите, който от преди 50 години се
установил в Гърция на постоянно местожителство. Той в Горенци не се връщал. Там се задомил. Щом гърците го подушели, че
е българогласен елин го уннищожават безследно.
Георги Шалев беше отличен мъж. Разсъл и възмъжал в
Кюстендже. Той се мобилизира като български войник за да
изпълни своя дълг към отечеството. Когато в 1917 год. отишал
да се види с домашните си, нападнали го хищниците-гърци и
след като са се нагостили добре в домът му, извели го из селото
и завели в с. Маврово. Там край езерото след големи изтезания
като голем мъченик загинал нещастникът.
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Поп Неделко през юний 1913 год. заедно с други Загоричени
бил закаран в с. Маврово и там най-немилостиво бил бит. След
туй го заточиха в остров Трикири, гдето бил изтезаван както
първите християнски мъченици. Предал Богу дух при най-големи физически и душевни мъчения.
Като четници и хора на революцията от с. Горенци са загинали:
Гиле Карлачев, Дине Делиманов, Марко Джунджулев, Алекси
и Григор Бъцеви, Пандо Чулков, а като български войници: Г.
Шалев, Дани Ташков, Васил Бъцев, Григор Караматов и Атанас
Л. Джуфов. Възможно е да има и некои други.
Вечна памят на загиналите борци! Горенчени-българи гдето
и да са те нема да забравят своето хубаво село Горенци, макар
и да е преименовано от гърците на „Корисос“. В нашите сърдца
е запечатано българското му название „Горенци пак Горенци“.
Гърците не могат да бръкнат в сърдцата ни. И тези сърдца така
запазени ще предаваме на внуци и правнуци. Един ден макар и
късно ще възкръсне старото название на селото.
Горенчени, гдето и да сте, не изгубвайте надежда! Бъдещето
е наше.
с. Дол. Дъбник
Плевенско
20. VII. 1928 год.
Свещ. Лев Адамов
Горенченец
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Оригиналът на спомените на свещ. Лев Адамов:
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34
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36

37
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41

Къща в Горенци в началото на 20 век. Снимка Уикипедия.

Горенци на картата на Гърция днес. Снимка Уикипедия.
42

Буря над селото. Снимка Уикимапия

Панорама на Горенци и Костурското езеро в дъното.
Снимка Уикипедия.
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Панорама на Горенци. Снимка Уикимапия

Село Горенци и Костурското езеро през зимата.
Снимка Уикимапия.
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Свидетелство издадено от Българската девическа
гимназия “Св. Благовещение” в Солун за завършена курс
на “Калиопа Петрова родена в с. Горенци (Костурско) на
15 април 1881 год. по народност българка от православно
вероизповедание, подданик турска...”
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