
Vila Grisoni v Dajli 

Slabe pol ure plovbe od Savudrije je v večjem zalivu naselje Dajla, v katerem že od daleč pritegne 

pogled velika arhitektura dvorca, ki se zrcali v morju. Prizor je domač, saj vidimo značilni baročni 

arhitekturni ensenble orientiran na vodo, kakršne pozna vsa Evropa. V Istri pa je to izjemna 

arhitektura, tako po velikosti kot po tem, da je njena glavna komunikacija morje, cesta pa je le 

nadaljevanje osi, ki  gre skozi palačo in veliko posestvo za njo. 

Iz morske obale raste palacij, ki ga oklepata stranski krili, v osi pa se odpira vhod v kompleks, do 

katerega se povzpnemo po pomolu in dvoramni rampi. Vhod markira par stebrov z masivno kamnito 

rustiko, skozi katera vstopimo v pravokotni prostor, kjer se je svojčas razvil prelep francoski park, ki 

pa so ga novodobni stanovalci še ne dolgo tegapovsem uničili. Ves kompleks je po 2. svetovni vojni 

doživljal podobno bivanjsko preobrazbo kot Dioklecijanova palača v Splitu. Poznobaročne barkese ob 

morju so imele vlogo gospodarskih poslopij. Nanje se na eni strani naslanja kapela (danes cerkev), 

njej nasproti  nasproti pa stoji  njen pendant (zrcalna podoba) stavba, bivališče  duhovnika. Ta del 

arhitekturnega kompleksa je poznobaročen in je nastal okrog leta 1775. Stanovanje grofovske 

družine pa je bilo v arhitekturno skromnem  neoklasičnem palaciju iz leta 1830. 

V knjižnici grofa Grisonija se je ohranil zvezek, ki  vsebuje projekt za vilo v Dajli. Projekt je podpisal 

francoski arhitekt Gabriel Le Terrier de Manetot in ga datiral leta 1798. Projekt ima dva dela: prvi je  

opis arhitekture, prostorske ureditve in gradbenih materialov, drugi pa je arhitekturni načrt, ki 

vizualizira fasade, talne načrte vseh nadstropij, arhitekturne detajle in ureditev parka. Zvezek  je 

odlično ohranjen in pomeni veliko dragocenost v izvirnem gradivu za arhitekturo 18. stoletja, ki se je 

ohranilo v mejah Republike Slovenije. 

Projekt  že na prvi pogled razodeva klasično palladijevsko organizacijo prostora in fasad.  Za vilo 

Grisoni v Dajli ne moremo določiti neposrednega vzora, vendar je na dlani, da gre za nadaljevanje 

odlične tradicije, ki je predstavljala bivanjski in estetski standard celo  v oddaljeni  Ameriki vse do 

začetka 19. stoletja in čez. V katalogu istrske arhitekture 18. stoletja pomeni de Manetotov projekt 

najambicioznejšo arhitekturno rešitev, ki pa na žalost ni doživela realizacije. Kakor že Gabriel Le 

Terrier de Manetot ni bil prvovrsten arhitekt, je vendarle daleč prekašal domet podeželske istrske 

aristokracije, ki  po ekonomski moči ni mogla tekmovati z bogatimi sorodniki v Benetkah. Primerno 

slogovno reducirana govorica podeželske rezidence bi, če bi bila postavljena, prav gotovo 

predstavljala najčistejšo palladijevsko realizacijo na vzhodni obali Jadrana.  
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