Goričani – generali AV in AOV
Internetni znanec P. M. mi je te dni posredoval zanimiv dokument, ki ima naslov:
Arkiv za povjesticu jugoslovansku, Ivan Kukuljević Sakcinski, Zagreb, 1854.
Dokument je bil 1994 mikrofilman v Stanford University Libraries in je dostopen na
internetu. Vsebuje seznam znanih osebnosti iz Gorice, verske, vojaške in druge.
Izpisal sem samo tiste pod št. 4. Vojščake, in sicer:
 Poljni maršal (Feldmarschäl) – Orzon, Goričan (v času cesarja Karla VI).
 Feldmaschallajnati: Janez Kerstnik Koronini, grof von Ochlberg, rojen v Gorici, sedaj
cesarjev namestnik v Srbski Vojvodini; Castelliz
(Kastelic), Goričan in Pitton, umrl
1824 v Gorici.
 Generalmajorji: Finetti, umrl 1841; Jožef Thurn, grof Haffer in Valsassina; Attems;
Frančišek Gorizuuti (Goricuti), baron; Copet (Kopet), generalmajor od 1848, umrl
1850; Desimon Moritz, baron, Goričan, generalmajor od 1850.
Opravil sem preverko v uradnem seznamu avstrijske in avstro-ogrske vojske do leta 1919
in ugotovil naslednje:
 Attems: navedenih je 4 imen,
 Castelliz Joseph, 1791–1854, feldmaršalporočnik od 1849,
 Coppet Johann, baron, 1790–1850, generalmajor od 1849,
 Coronini – Cronberg Johann, baron, 1794–1880, feldmaršalporočnik od 1849,
feldmaršalcugsmojster od 1861,
 Desimon Moritz pl. Sternfells, 1793–1887, generalmajor od 1850, častni
feldmaršalporočnik od 1859,
 Finetti Johann, baron, 1796–1839, častni generalmajor od 1823,
 Gorizzutti Franz, baron, 1796–1874, feldmaršalporočnik od 1852,
 Gorizzutti Johann, baron, 1798–1866, generalmajor od 1854.
 Orzon – ni v seznamu od 1618, je pa Orsini Egidio, umrl 1758, feldmaršal od 1754,
 Pittoni Philipp pl. Dannenfeld, + 1824, generalmajor od 1794,
 Thurn: navedenih je 9 imen, tudi Johann.
Če je pisec osebnosti za tri generale navedel, da so Goričani po rodu (Kastelic, Kerstnik in
Desimon), se mi zdi, da sta, sodeč po priimku, slovenskega rodu le Kastelic in Kerstnik, pa
bom zaenkrat samo njih dva vnesel v svoj seznam, in sicer:
 Castelliz Joseph (Kastelic Jožef), 1791–1854, Goričan, feldmaršalporočnik od 1849
 Coronini – Cronberg Johann (Kerstnik Janez), baron, 1794–1880, Goričan,
feldmaršalporočnik od 1849, feldmaršalcugsmojster od 1861, cesarjev namestnik v
»Srbski Vojvodini«..
Obenem opozarjam, kako je 1854 Kukuljević zapisal slovenski prevod za feldmaršala –
poljni maršal, obdržal pa je tudi feldmaršallajtnanta, ne pa hrvaškega podmaršal.
Na internetu pod: PRIKAZ ČINOV V VOJSKAH SVETA – članek: Zakaj nam nekdo želi vsiliti
hrvaško-domobranski čin podmaršal? (podnaslov Podmaršal ali feldmaršalporočnik?).

