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ЧИКАГО – БАТЬКІВЩИНА ХМАРОЧОСІВ 

 

Висвітлюється тема відновлення та розвитку Чикаго після великої 

чиказької пожежі, зародження перших в світі хмарочосів, надзем-

них метро, підземних доріг. Проаналізовано тенденції та зароджен-

ня нової течії в архітектурі США «чиказької школи» 1870-1890 рр., су-

часної архітектури – функціоналізму. Розглядаються перспективи 

розвитку архітектури. Проведено аналіз будівель що були спроек-

товані чиказькою школою архітектури.  
Ключові слова: Чиказька школа, відродження, функціоналізм, кар-
касні технології, ордери, аркади, база, осередки, технічний поверх, 
відродження, хмарочоси, метро. 
 

 Велика чиказька пожежа тривала з 8 жовтня по 10 жовтня 
1871 року. Пожежа знищила більшу частину міста Чикаго, при цьому 
сотні жителів міста загинули. Незважаючи на те, що пожежа була 
однією з наймасштабніших катастроф XIX століття, місто відразу ж 
почало перебудову, що послужило поштовхом до перетворення Чи-
каго в один з найбільш значущих міст США.  
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Рис. 1. Вигляд районів Чикаго після пожежі 

 
Відкритий Чемберленом зв'язок між загиблими і зруйнованими 

будівлями дозволив стверджувати, що загадковий «летючий во-
гонь», підпаливши старий Чикаго, був не чим іншим, як розпеченими 
шматками колись існуючої комети Бієли.      

Велика пожежа, що трапилася в Чикаго в 1871 році, дала дода-
тковий поштовх зростанню міста. Період другого народження збігся 
з епохою промислового зростання США і Чикаго був відбудований 
заново за найсучаснішими на той час стандартами. Одними з перших 
у США в Чикаго з'явилися метрополітен, каналізація та інші міські 
блага. Після пожежі це місто стало центром архітектурної революції.   

«Чикаго було відбудовано відносно швидко, сюди постійно пос-
тачались матеріали. Важливу роль зіграло ідеальне розташування 
міста для залізничних та водних поставок», – відмітив історик Тім 
Самуельсон (Tim Samuelson). – «За таких умов місто могло відбудо-
вуватися неймовірно швидко». 

Чикаго вирішив перестрахуватись від можливого полум’я. В 
1870-х роках місто прийняло рішення, яке не дозволяло людям бу-
дувати переважно дерев’яні будівлі біля центру міста. Будь-яка буді-
вля, яка розташовувалась на території заборони, повинна бути вико-
нана з менш горючої цегляної кладки. 

Сучасні тенденції розвитку власного американського стилю 
часто ще були еклектичні і суперечливі, але вони сприяли заро-
дженню нової течії в архітектурі, який отримав назву «чиказька шко-
ла». Її утворила група архітекторів, які в 1870-1890-і рр. працювали 
при відновленні Чикаго після пожежі 1871 р. Серед представників 
цієї школи були такі знамениті американські архітектори, як Льюїс 
Саллівен, Вільям Дженні, Вільям Холаберд, Мартін Рош, Джон Рут, 
Джордж Етвуд, Деніел Бернем. Вони розробляли нові принципи по-
будови багатоповерхових конторських будівель з використанням 
легкого і міцного сталевого каркаса і великих засклених повер-
хонь. Але найбільш яскравою фігурою серед них був Луїс Саллівен 
(1856-1924), не тільки обдарований архітектор, але і мисли-
тель. «Форма повинна відповідати функції» – ця формула, висунута 
Салливеном, стала теоретичною базою основного напрямку сучасної 
архітектури – функціоналізму.   

Чикаго – батьківщина перших хмарочосів. Після пожежі 1871 
Чикаго став відбудовувати заново, і в 1885 було зведено перше у сві-
ті висотна будівля. Перші хмарочоси мали всього 15 поверхів, а вже 
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через 30 років почався бум на будівництво дійсно висотних буді-
вель. Головним представником цього напряму став Льюїс Саллівен 
(1856-1924). Виходячи зі свого розуміння принципів форми, Саллівен 
розчленовував будівлю на три частини відповідно до її призначення: 
перший, громадський, поверх – база, середня частина – стільники 
одинакових осередків з конторським приміщеннями і третя частина - 
технічний поверх. Їх фасади були зроблені з грубо обтесаного каме-
ню, був рустований цоколь, аттик, а також орнаментовані фризи з 
крутими слуховими вікнами і виступаючим карнизом. 

Рілаенс-білдінг Девіда Бернхама (рис. 2) (1845-1912) і Джона 
Рута (1850-1891) був першим зразком висотного будинку зі сталевим 
каркасом без кам'яної обробки. Цоколь і аттик стали практично не-
можливо розрізнити. На перший план вийшли каркас і горизонталі 
міжповерхових перекриттів, а звичайне для тих років декорування 
фасадів ордерами і аркадами відсутнє. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Міжнародний готель і вежа Трампа — хмарочос, розташований 

у Чикаго, США. Висота 98-поверхового будинку становить 423 метри і 
він є другим за висотою будинком США після Вілліс Тауер. Будівниц-
тво було розпочато в 2005 і завершено в 2009 році. Будівля, названа 
іменем Дональда Трампа, була спроектована архітектором Адріаном 
Смітом з фірми Skidmore. Хмарочос складається з трьох частин. Ви-
сота кожної частини знаходиться на рівні сусіднього будинку, щоб 

Рис. 2. Рілаенс-білдінг Де-

віда Бернхама (1845-1912) 

Чикаго 

Міжнародний готель і 

вежа Трампа  

(2005-2009) Чикаго 
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забезпечити візуальну спадкоємність з навколишнім ландшафтом. 
Будівля займає площу 2 600 000 квадратних футів (242000 м²), має 
92 поверхи, і вміщує 486 розкішних житлових кондомініумів. 

У будівлі Флетайрон-білдінг відбилися всі характерні риси чи-
казької школи. При його будівництві Бернхам і Рут використовували 
сучасні каркасні технології, але фасад був облицьований теракотою і 
вапняком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     
 

Рис. 3. Флетайрон-білдінг, Чикаго 
        

Після Всесвітньої Колумбійській виставки в Чикаго у 1893 р. 
вплив чиказької школи став поступово слабшати. В рамках виставки 
демонструвалося Біле місто, назване так завдяки спеціально збудо-
ваними шістьма величними білосніжними будівлями. Згодом усі ар-
хітектори чиказької школи, за винятком Саллівен, стали поступово 
відмовлятися від знайдених рішень і слідувати за модними течія-
ми. Остаточно чиказька школа розпалася до середини 1890-х рр. 

Центр Чикаго – дворівневе місто. Зверху легковики й люди. Під 
кожною вулицею ще одна – підземна, по якій підвозять товари до 
магазинів (рис. 5). 

Рис. 4. Надземне метро Чикаго  Рис. 5. Підземна дорога в Чикаго  
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Чикагське метро є невід'ємною частиною міста. Якщо в нашому 
розумінні метро - це виключно щось підземне, то в Чикаго велика 
частина ліній в центрі міста замислювалася саме надземними, підня-
тими на естакади (рис. 4).  

Можна зробити висновок, що саме пожежа спровокувала Чика-
го до такого стрімкого розвитку в архітектурі, проектування будівель 
нових форм, масштабів, вихід на новий рівень будівництва, викорис-
тання нових матеріалів та способів зведення будинків. Трагедія до-
помогла місту віднайти шляхи вирішення  переповнення доріг маши-
нами, забезпечення вогнестійкості будівель та інших проблем.  

На сьогодні Чикаго закріпило за собою статус «Батьківщини 
хмарочосів» та кожного року вражає жителів та туристів новими ви-
сотними будівлями, цікавою, неповторною архітектурою та інноваці-
ями у будівництві. 
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Covered by the theme of the recovery and development of Chicago 

after a major Chicago fire, the emergence of the world's first 

skyscrapers, underground subways, underground roads. The 

tendencies and the origin of a new flow in the architecture of the 

United States of the "Chicago School" 1870-1890 gg., Modern-
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architecture of functionalism, are analyzed. The perspectives of the 

development of architecture are considered. An analysis of the 

buildings that were designed by the Chicago School of Architecture 

was conducted. 
Keywords: Chicago school, revival, functionalism, frame technologies, 

orders, arcade, base, cell, technical floor, revival, skyscrapers, metro. 
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ЧИКАГО – РОДИНА НЕБОСКРЕБОВ 

 

Освещается тема восстановления и развития Чикаго после большо-

го чикагского пожара, зарождение первых в мире небоскребов, 

надземных метро, подземных дорог. Проанализированы тенденции 

и зарождения нового течения в архитектуре США «чикагской шко-

лы» 1870-1890 рр., современной архитектуры – функцианализму. 

Рассматриваются перспективы развития архитектуры. Проведен 

анализ зданий, что были спроектированы чикагской школой архи-

тектуры. 

Ключевые слова: Чикагская школа, возрождение, функционализм, 

каркасные технологии, ордера, аркады, база, ячейки, технический 

этаж, возрождение, небоскребы, метро. 
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