
KASTELO DE DUINO 
NETRAIREBLA rokangulo rigardanta al la tempesta Adriatika Maro. Du vidalvidaj kasteloj: la 

unua preskaŭ tute ruiniĝinta, la dua bela kiel sepcentjara reĝejo, dronanta en parko densa je 

rozoj kaj begonioj. 

La vizitantoj povas malaperi tra aleoj de cipresoj, de kie rigardi al la bluega maro aŭ admiri la 

kolorojn de kelkcentaj florspecoj, ŝirmataj kontraŭ bora (2) kaj marsaleco de heĝsistemo, dense 

interplektita. 

Tia vido revokas en la memoro la gloron de 

kortego, kiu famiĝis tra tuta Eŭropo pro siaj 

eleganteco kaj amo al kulturo, tiun gloron, 

tiel klare videblan en tiuj fascinaj salonoj kaj 

koridoroj, tra kiuj paŝadis reĝoj, poetoj, 

muzikistoj, samkiel en la memoraĵoj, ameme 

kolektitaj de la familio von Thurn und Taxis, 

de jarcentoj loĝanta en tiu ĉi rezidejo. La ora 

epoko de la kastelo, kiu, de defenda, 

Habsburga fortikaĵo konstruita defende de la 

turkaj atakoj, transformiĝis al reĝejo, 

kulminas fine de la 19a jarcento, kiam du 

eminentaj virinoj, Tereza Thurn-Hofer 

Valsassina kaj ties filino Maria von Thurn 

und Taxis, malfermis la artaĵo-riĉajn 

salonojn al la plej elstaraj nomoj de eŭropa kulturo: ĉi tie gastis Johann Strauss kaj Franz 

Liszt, kiu en ĉi ĉambroj muzikigis poeziaĵon de princino Tereza, “La Perlo”. Ĉi tie gastis poetoj 

kiaj Paul Valery, Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke. Ĝuste al Rilke titoliĝas belega 

panorama pado, kiun la poeto ŝatis laŭiri dum siaj oftaj restadoj en Duino: kaj ĉi tie Rilke 

kreis siajn famajn “Duinaj Elegioj”. Profunda intelekta amikeco ligis lin kun princino Maria, 

kiel atestas ege longdaŭra, 17-jara, interŝanĝo de leteroj, poste publikigitaj kaj plurlingven 

tradukitaj. 

Sed la salonoj de la Duina kastelo, de jaro al jaro, aliiĝis, sekvante la kurenton de la kulturaj 

modoj, kaj do, sur la suplaj tapiŝoj de salonoj laŭ la stilo Luizo 15a, promenis ankaŭ Eugene 

Jonesco, Gabriele D'Annunzio, Mark Twain, Karl Popper, Sigmund Freud, kies portreto, 

krajone subskribita fare de F. Schitzer, admireblas ĉe iu ĉambromuro. Ĉi tie, kompreneble, 

restadis ankaŭ eminentaj regnestroj: Napoleono kaj ties edzino Josephine, Elizabeth de 

Aŭstrio, Maksimiliano de Habsburgo, Francisko Ferdinando de Aŭstrio, kiun tiuj ĉambroj 

gastigis antaŭ lia lasta vojaĝo al Sarajevo: historio, tre morne, batsonoris en tiuj salonoj. 

Eble, ĝuste por mildigi tiun mornecon, la Duinaj princoj inventis por si plezurdonajn hobiojn: 

jen, komence de 1900, princino Eŭgena el Grekujo, patrino de la princo Karlo Aleksandro, 

kreis belegan puphejmon per pacienca, 

preskaŭ 20-jarlonga, laboro. Kaj la neniam 

lacigebla kaj inventema princino Maria, en la 

dua duono de 1800, donis al la parko la 

ankoraŭ tre aktualan karakterizan aspekton, 

kiun en 1956 la princo Raimondo 

pliperfektigis. 

Aŭtentika defio estis krei parkon sur ĉi tiu 

roksprono, pro la fortikaj ventopuŝoj de la 

bora. Pro tio la princo Raimondo kreis itineron 

per aleoj, aleetoj kaj anfraktoj, protektantaj, 

kiel scenejaj kulisoj, tunelojn densajn je rozoj, 

vandojn tegitajn je begonioj kaj plumbagoj, 



bedojn de valeriano kaj salvio, ĝis la fundo de la malnova fosaĵo, kiu hodiaŭ estas granda bedo 

florplena.  

Vere malfacilas malforgesi, en tiu ĉi medio, ke la du malsamtempe starigitaj fortikaĵoj, 

komence de sia historio, estis nuraj defendaj gardoturoj kontraŭ trafikoj de la adriatikaj 

korsaroj, kiuj, per siaj fulmrapidaj kaperŝipoj, eĉ la potencan floton de Venecio sukcesis ĝeni. 

De la malnova, 10-jarcenta, kastelo, kies pitoreskan vidon eblas ĝui desur la nova konstruaĵo, 

restas nur la murapogiloj kaj la unuaetaĝa parto ĉe la centra turo: en 1369 ĝi sukcesis rezisti 

al venecianoj, kiuj devis rezigni pri ties konkero. Post kelkaj jaroj la estro de Triesto, Ugone el 

Duino, starigis novan rezidejon, ĉar liaopinie la malnova kastelo estis tro malvasta. Hodiaŭ el 

ĝi restas nur malmultaj ruboj kaj malnovaj legendoj, kiel tiu de la Blanka Damo, repudiita 

edzino, kiun kompatema dio transformis en klifon, por ĉiam de la maro kisitan.  

 

(1) Duino, turisma loko ĉe la Triesta golfo.  

(2) bora, malvarma kaj seka vento, blovanta puŝope (eĉ pli ol 140 km/h) el oriento-nord-oriento 

en la baseno de la alta Adriatika Maro, aparte sur la Triesta golfo. 

 

PADO RILKE 
ĜI ESTAS natura teraso, 2-kilometrojn longa, alrigardanta la blankajn klifojn de Duino. Ĉi 

promenado akompanas fore en la tempo, rememoras pri malnovaj historioj, kulturaj kaj 

literaturaj. 

Pado Rilke estas unu el la plej sugestoplenaj 

promenejoj de la tuta triesta Karsto. Ĝi ricevis la 

nomon de la praga poeto Rainer Maria Rilke, 

ofte gasto de la geprincoj Thurn und Taxis, kiu 

ŝatis tie paŝi malrapide kaj mediteme. Sufiĉas 

legi la “Duinajn Elegiojn” por retrovi tiun 

neforviŝeblan spuron pri la magia fascino de ĉi 
karsta roka bordo, la blanka klifaro kiu sin ĵetas 

en la maron.  

Jam komence de la promenado, la rigardo libere 

vagadas inter la mara kaj ĉiela bluoj, la verdo de 

la pinoj kaj la blanko de la rokoj, sur kiuj 

majeste staras la princa kastelo. Rimarkeblas la 

kontrasto sed samtempe la intima unuiĝo de la dolĉeco mediteranea kun la sorĉema kruteco 

de karsta medio.  

Turmentataj de vento kaj akvo, kalkaj rokaĵoj siluetiĝas kontraŭ la marbordo: sorĉaj manoj 

skulptis la turojn, eble loĝatajn de fantomoj, kiuj ŝajnas, de momento al momento, abrupte 

disrompi tiun ligon kun la patrina tero, por 

plonĝi en la maro.  

 En tiu ĉi aparta medio eblas renkonti 

multvariecajn plantojn, kiuj alternas sin 

kun tiuj tipe mediteraneaj, kiaj ilekso kaj 

sovaĝa olivarbo, kaj la tre karakterizaj lokaj 

kverkoj. Oni povos vidi, kiel floroj kaj aliaj 

kreskaĵetoj eliĝas el rokaj truoj, elbroditaj 

de la atmosferaj elementoj: naturo kapablas 

ĉiam trovi sian elirvojon! 

Laŭ la pada longo eblas malkovri la 

diversajn aspektojn de la magia Karsto.   


