Neamul Briscanestilor

Iacătă că se-adunară
Toţi Briscăneştii din ţară,
La obârşia străbună
De la tată de la mumă.

Peste saizeci de Briscăneşti
Au venit la Drăgăneşti,
Ca să fie pomeniţi
A lor bunici si-a lor părinţi.

Mircea si cu Daniel Briscan
Au gândit-o de un an,
Ca după Sfânta Mărie
Si se adune-n Deal la Vie.
1

Toţi sunt veri şi verişoare
Si Briscăneşti din născare,
Danu si Mircea Briscan
I-au unit din neam în neam.
In anul 2012, luna lui Gustar, ziua a 18-a, după Sărbătoarea Sfintei Marii, au batut clopotele de adunare la slujbă in satul
Mizies, comuna Draganesti, cu un sobor de 3 preoti.
Nu era sarbatoare ci adunarea de întalnire a „Neamului
Neamului Briscă
Briscăneş
neştilor”
tilor din Comuna Drăgăneşti, Judetul Bihor.

S-au adunat în total 65 de veri şi verişoare Briscăneşti din toată ţara, cu obârşia în Comuna Drăgăneşti, satele Râturi şi
Mizieş.
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Au fost alaturi si urmasii celor care plecati demult de pe stravechea vatra a Briscanestilor, acum nu mai poarta acest nume dar simt , cugeta si isi respecta strabunii (veri si verisane) - si care azi se numesc: Faca, Salomie, Heredea, Ilea, Horgiu, Popa, Toda,
...
După slujbă, credincioşii Briscăneşti impreună cu preoţii au ieşit in cimitirul satului, lângă o frumoasă troiţă ridicată în cinstea
eroilor celor două războaie mondiale, bustul Mitropolitului Miron Romanul şi Mormântul marelui Traian Dorz, unde au fost pomeniti toţi
ascendenţii „Neamului Bricsăneştilor” din ultimele trei secole.
Printre pomeniti am remarcat pe Briscan Toma , primul locuitor al Miziesului consemnat in documente pe aceste meleaguri cu acest
nume, Briscan Gligor – nasul de botez al primului Mitropolit al Bisericii Greco-Orientale (Ortodoxe) a romanilor din Transilvania, Banat,
Crisana, Satmar si Maramures - Miron Romanul, preotul Briscan Augustin a Chirichi (1911-1969) arestat in 1953 pentru convingerile
sale ideologice , preotul Briscan Aurel (1912-1953), protopop al Protopopiatul Beius, decedat in conditii suspecte la Zalau, la putin timp
dupa ce fusese „detasat obligatoriu” acolo.
In cuvantul sau Daniel Briscan a Chirichii ( venit din Călăraşi) , in calitate de organizator, a multumit invitatilor, considerand ca
prezenta lor aici reprezinta un respect peste timp fata de cei care in imprejurarile grele/vitrege ale anilor au dus la perpetuarea
acestui nume. ”Cinstind memoria Briscanestilor ne onoram pe noii insine, ”remarca vorbitorul. Dupa ce a prezentat succint istoria , locul si
rolul celor din acest neam in cadrul comunitatii, a promis ca pina la intilnirea urmatoare sa finalizeze monografia/ genealogia a Briscanestilor din acest areal. In incheiere , in numele celor prezenti , si al lui personal, a multumit preotului Ioan Popa pentru activitatea
desfasurata in aceasta parohie, cu ocazia iesirii la pensie, si ia oferit o amintire simbolica pentru cei peste 22 ani traiti alaturi de mizieseni,
un superb tablou al bisericii satului, facut de la inaltime (avion).
D-l Horge Vasile secretarul Comunei Draganesti în calitate de gazdă a urat un bun venit participanţilor şi le-a mulţumit tuturor
pentru frumoasa si unica manifestare, le-a promis o fila (Folder) cu denumirea „Ne
Nea
Neamul Briscanestilor”
Briscanestilor pe Pagina Web a Comunei Draganesti
(www.draganesti.ro), unde vom posta manifestarea de azi, poze de familie si alte aspecte din familiile ce fac parte din „Neamul
Briscanestilor”,
Neaamul Soimăreştilor si Ne
Neaamul Brâncoveneştilor.
Briscanestilor”, care sunt asemenea marilor familii româneş
româneşti din Ne
După slujbă, s-a oferit o mică agapă creştină, în cadrul căreia s-au purtat discuţii despre felul în care putem întări
comunicarea dintre noi. În cadrul discuţiilor, cei veniţi în locurile natale ne-au împărtăşit din experienţa lor, ne-au adus la cunoştinţă
problemele pe care le au.
La masa festivă de la Caminul Cultural din Mizies unde alături de Briscanesti au mai participat 10 invitati; reprezentanţii Primăriei, ai
Bisericii Ortodoxe din localitate si bunul amic si prieten a lui Daniel Briscan a Chirichii, Comandorul de aviatie Alexandru Popa (Sandru Fanii
lui Lupuţ din Lazuri de Beius, casatorit cu Marioara Lichi Evii din Tiganesti, Comuna Draganesti), care ne-a povestit putin din participarea sa
activa la Revolutia din Decembrie 1989 – sub indicativul Radu cel frumos. “Radu cel Frumos” era parola, indicativul de alarmare, dar nu o
alarmă de exerciţiu, ci o alarmă reală, de punere pe picior de război.
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La mese am fost asezati pe încrengături si grade de rudenie:
-

familia Chirichii
familia Petrii Tii
familia Dorii
familia Sofi
familia Ghiulichii
familia Gajului
familia Monului
familia
familia lui Ianos

Mai întâi s-a baut o palinca de pere de la „a Chirichi”, mâncărurile specifice locului, pregătite de Nuţa din Râturi, un vin local si
vestitul vin de Buzias adus de verii din Familia Ghiulichi, plecati si stabiliti in Banat.
Mircea Briscan a Petri Tii i-a prezentat pe toţi verii si verişoarele si s-a remarcat prin cunoasterea cu lux de amănunte a
tuturor neamurilor, cu toate că a stat doar 10 ani in Râturi, spunea el.
Ca o cutumă a Briscăneştilor, enunţată de Mircea Briscan a Petri Tii, este adresarea între ei cu “văru, verişoara”, „noroc
vărule” si totdeauna la persoana a II-a care e considerat de politeţe, respect şi mândrie, indiferent de vârstă sau pregătire (asa e graiul
nostru bihorean spunea Mircea Briscan, plecat si el in Timişoara, care se mândrea cu vorbele-i bihoreneşti), precum si o certitudine a
legăturii strămoşeşti de neam şi sânge.
Printre Briscanesti s-au aflat iubitori si dotaţi cântăreţi de muzică populară, Horgiu Miron, fost primar al Comunei si
Briscănesc după soţia Nuţi a Ghiulichi din Râturi, ne-a încântat cu 2 melodii populare: „Spune-mi puiule de cuc, militarii când se duc” si „Si
bogatu-i greu si sărcu-i rău”.
Participanţii au stabilit permanetizarea întâlnirii anuale a „Nea
„Neamului Briscă
Briscănest
nestilor” aceasta urmand a avea loc in prima simbata dupa
sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului si au propus autorităţilor locale revenirea la vechea denumire a satului Livada Beiusului în aceea de
Râturi.

Coautori,
Daniel Briscan
Vasile Horge
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Mizieş - Emoţionantă întâlnire a fiilor satului

Autor: Loredana Ionaş
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Sâmbă
Sâmbătă, 18 august, în satul Mizieş
Mizieş, comuna Dră
Drăgăneş
neşti, a avut loc o emoţ
emoţionantă
ionantă întâlnire a fiilor satului din neamul
Briscă
Briscăneş
neştilor. Iniţ
Iniţiatorii acestei manifestă
manifestări au fostDaniel Briscan şi Mircea Briscan, nume care dă
dăinuie înîn această
această localitate de la
sfârş
sfârşitul secolului XVI.
Au răspuns prezent peste 60 de "Briscăneşti", plecaţi de pe aceste meleaguri şi stabiliţi în Timişoara, Târgu Mureş, Călăraşi,
Oradea, Arad, Beiuş, Buziaş. Au fost alături de ei cei din Mizieş/Râturi şi Drăgăneşti, precum şi reprezentanţi ai primăriei (viceprimar
Ovidiu Banda şi secretar Vasile Horge). După slujba religioasă, oficiată în biserică de preotul Ioan Popa, a urmat pomenirea celor peste
200 de Briscăneşti, care, începând din secolul XVI, îşi dorm somnul de veci în cimitirul satului. În sala Căminului cultural, a urmat masa
festivă şi cuvântul participanţilor. "În fiecare an, în prima sâmbătă după sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, va avea loc această
întâlnire", spune Daniel Briscan, organizator al evenimentului.
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