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Artykuł opisuje skomplikowane dzieje zaprojektowanego przez Charlesa Deatona domu, znanego głównie 
z filmu Woody’ego Allena „Śpioch”. Architektura nie musi być użyteczna, by trwać…
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The article describes the complex history of designed by Charles Deaton house, known mainly from Woody 
Allen movie “Sleeper”. Architecture does not need to be useful to continue ...
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Wieczność jest bardzo nudna,  
szczególnie pod koniec [1].

Według Witruwiusza architektura powinna być 
trwała, piękna i użyteczna [2]. Powszechna jest opi-
nia, że trwanie oraz przemijanie architektury ma ścisły 
związek z jej użytecznością. Żywot architektury uży-
tecznej przeważnie jest długi i szczęśliwy. Architektu-
ra nieużyteczna przestaje być potrzebna i szybko po-
pada w ruinę. Wydaje się, że „Dom Śpiocha” nie jest 
specjalnie użyteczny, zaś swoje trwanie zawdzięcza 
filmowej sławie. Być może jest to dom piękny. Rzecz 
gustu. Na pewno jest szalony. Częste są przypadki, 
gdy architektura zyskuje popularność i swoistą nie-
śmiertelność kiedy trafia do filmu. Najczęściej jest 
tam tłem wydarzeń, zdarza się, że odgrywa istotniej-
szą rolę. Jeśli jest wystarczająco wyrazista – na za-
wsze zapada w pamięć milionom widzów. 

Ten niezwykły dom wzniesiono w 1963 roku na gó-
rze Genesee w stanie Kolorado. Roztaczał się stam-
tąd piękny widok na całe Denver. Dziwaczna forma 
rezydencji działała na wyobraźnię okolicznych miesz-
kańców, którzy nadawali jej rozmaite nazwy: Wyrzeź-
biony Dom, Muszelka, Star Trek, Dom Jetsonów, La-
tający Spodek czy w końcu – po premierze znanego 
filmu Woody’ego Allena – „Dom Śpiocha”. Autor pro-
jektu Charles Deaton wyjaśnia swoje intencje: Na gó-
rze Genesee znalazłem eksponowane miejsce gdzie 
mogłem stanąć i poczuć ogromny bezkres Ziemi. 
Chciałem żeby forma tego domu śpiewała bezczel-
ną piosenkę [3]. Innym razem dodaje: Ludzie nie są 
prostokątni. Dlaczego więc żyją w prostokątach? [4]. 
I rzeczywiście. Muszelkowata forma domu zdradza 
niechęć twórcy do prostokątów. Architekt nie do-
kończył swojego dzieła i nigdy w nim nie zamiesz-
kał. W 1993 roku sprzedał dom za 800 000 dolarów 
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„Dom Śpiocha”, rysunek własny autora
“Sleeper House”, author’s sketch
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inwestorowi z Kalifornii – Larry’emu Polhill’owi. Trzy 
lata później Charles Deaton zmarł [5].

W 1973 roku, dzięki nakręconemu przez Woody’e-
go Allena filmowi „Śpioch”, dom staje się powszech-
nie znany. Jego futurystyczne kształty urzekły pro-
ducentów filmu. W końcu akcja „Śpiocha” rozgrywa 
się w 2173 roku. Allen początkowo chciał kręcić film 
w Brasilii będącej według niego kwintesencją bez-
dusznej nowoczesności. Ten pomysł okazał się być 
zbyt trudny i kosztowny w realizacji. Zdecydowano, 
że dom przyszłości zostanie zagrany przez wybudo-
wany dekadę wcześniej budynek, który w tym czasie 
wciąż stał niezamieszkany, z niedokończonym wnę-
trzem. Dla potrzeb filmu umeblowano go skrajnie tra-
dycyjnymi kolonialnymi antykami. To formalny wyraz 
sarkazmu Woody’ego Allena. Grany przez niego Miles 
Monroe – neurotyczny klarnecista, alter ego reżyse-
ra – budzi się z dwustuletniej hibernacji w świecie rzą-
dzonym przez dyktaturę Wielkiego Brata. W zamian  
za brak wolności ludzie otrzymują technologiczne 
cuda ułatwiające życie. Najsłynniejsze urządzenie 
w willi to orgazmotron (w rzeczywistym świecie była 
to cylindryczna winda), gdzie udający robota Miles 
Monroe trafia przez przypadek w poszukiwaniu to-
alety. W czasach, gdy ludzie nie nawiązują bliskich 
relacji, orgazmotron jest urządzeniem pierwszej po-
trzeby [6].

Pewnym paradoksem jest, że pomimo ogrom-
nej sławy rezydencji jej trwanie w kolejnych latach 
było poważnie zagrożone. Dom stał niedokończo-
ny powoli niszczejąc. Charles Deaton tracił stop-
niowo zapał w realizacji swojej wizji. W 1999 roku 
„Dom Śpiocha” otrzymał jednak nowe życie, kie-
dy za 1 300 000 dolarów, kupił go internetowy mi-
lioner John Huggins, który był nim zafascynowany 
od czasów kiedy dorastał w Denver. Do tego cza-
su dom nigdy nie był zamieszkany – okna były po-
rozbijane, ze ścian odchodził tynk, a w środku le-

żał śnieg. Huggins postanowił odnowić i dokoń-
czyć budowlę według oryginalnych planów De-
atona. Projekty wnętrz wykonała córka architekta 
Charlee Deaton z niewielką pomocą męża – archi-
tekta Nick’a Antonopulosa. Charlee zjeździła cały 
świat w poszukiwaniu odpowiednich mebli z lat 60. 
oraz stworzyła niezwykłe projekty łazienek. Hug-
gins włożył mnóstwo energii i pieniędzy w dokoń-
czenie domu, jednak także on nie zdecydował się 
tu zamieszkać. Wykorzystywał go jako cel wakacyj-
nych wyjazdów ze znajomymi a także zaczął w nim 
organizować imprezy charytatywno-biznesowe. Po 
odrestaurowaniu willi zgłosił ją do krajowego reje-
stru miejsc o znaczeniu historycznym, do którego 
została wpisana w 2002 roku. Kryzys na rynku no-
wych technologii sprawił, że Huggins wystawił dom 
na sprzedaż za cenę 5 milionów dolarów, lecz ten 
przez kilka lat nie znajdował kupca [7].

W 2006 roku Michael Dunhay spędził jedną noc 
w „Domu Śpiocha”, po której postanowił go kupić. 
Wydał 3 425 000 dolarów. Byłem zdumiony, że nikt 
dotąd go nie kupił. Inspiruje mnie każdy dzień kiedy 
tu mieszkam. Nowy właściciel był pierwszym, który 
zamieszkał w nim na stałe. Podtrzymał także zapo-
czątkowaną przez Hugginsa tradycję wynajowania 
domu na imprezy charytatywne. Wydawało się, że 
są to lata świetności domu i jego właściela, wkrótce 
jednak Dunhay został zrujnowany przez odsetki hi-
poteczne oraz ogromne koszty utrzymania domu [8].

W styczniu 2011 „Dom Śpiocha” kupili Larry i Toni 
Winkler. Tym razem cena wyniosła 1,5 miliona dola-
rów. Także oni postanowili w nim zamieszkać. Obec-
ni właściciele, po zapłaceniu 400 dolarów za ener-
gię zużytą przez pierwsze dwa tygodnie, stwierdzili, 
że uczynią dom energooszczędnym. Larry Winkler 
powiedział: Chcemy, aby to był „zielony” dom. W tej 
chwili jest to kupa szkła i betonu na szczycie góry. 
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W Stanach Zjednoczonych ekologia jest trendy. Trze-
ba posiadać hybrydowy samochód oraz energoosz-
czędny dom. Winklerowie chcą wymienić wszystkie 
okna na zestawy szklane, zamontować inteligentne 
rolety oraz komputerowy system zarządzania nieru-
chomością. Mają na prawdę śmiałe plany, aby willa 
sprostała ekologicznym standardom XXI wieku [9].

Jest niemal pewne, że gdyby nie filmowa popu-
larność, „Dom Śpiocha” zakończyłby swoje fizycz-
ne istnienie niedługo po śmierci Charlesa Deatona. 

Póki żył, jego emocjonalne zaangażowanie podtrzy-
mywało egzystencję dzieła, którego całkowita nie-
użyteczność nie była dla twórcy szczególnie istotna. 
Być może w ogóle nie miała znaczenia. Dzięki filmo-
wi znaleźli się ludzie, w których głowach zrodziło się 
podobne zaangażowanie. Oni są gotowi bez końca 
wydawać swoje pieniądze, aby przedłużać trwanie 
„Domu Śpiocha”. To emocje wywołane filmową sła-
wą sprawiają, że ów dziwny dom wciąż stoi na gó-
rze Genesee w stanie Kolorado. Architektura nie musi 
być użyteczna, żeby trwać...
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