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Поркополь 1
Чикаго на рубежі XX ст. було чарівним містом країни 

Оз. Опублікована в 1900 році казка уродженця Чикаго 
Л. Френка Баума про недосвідчених фермерів із Серед-
нього Заходу, яких приваблювало чудесне місто небез-
пек і насолод, була написана під враженням від його 
рідного міста, що кишіло чарівниками, наляканими 
солом’яними чоловічками і злими сусідами (пізніше за 
її мотивами було знято американський кінофільм, що 
став класичним) 2.

Динамічне перетворення Чикаго з «поля дикої ци-
булі» на друге місто Північної Америки (що тривало 
менш ніж півстоліття) гідне подиву з усіх точок зору 3. 
Час, що минув з вимушеної відмови індіанських або-
ригенів від своїх територіальних прав у 1833 році до 
здобуття містом статусу найбільшого транспортного 
осердя континенту, можна порівняти з тривалістю 
людського життя 4.

Динамізм і багатоликість Чикаго виявилися як у 
розвитку його інфраструктури, так і в системі місько-
го управління. Успішні політики в цьому, сповненому 
сум’яття, світі були змушені грати роль посередників 
між роздробленими і децентралізованими громад-
ськими, діловими і політичними інститутами. Боси Чи-
каго тієї епохи, які досягли висот, правили містом не 
так завдяки сильній руці, як завдяки вмінню знаходити 
компроміси між угрупованнями, що суперничали, в  
оповитих хмарами сигарного диму задніх кімнатах ба-
рів. Їхні успіхи ґрунтувалися на ілюзіях країни Оз тією ж  
мірою, якою і пояснювалися знанням жорсткої емпі-
ричної реальності.

Якщо, як стверджує Прісцілла Паркхарст Фергюсон, 
сучасність, часто приписувана Парижу XIX ст., «обумов-
лена [його] мобільністю, вічно незавершеною, завжди 
умовною природою його нинішнього і неминучістю пе-
ремін», то в XIX ст. не було, мабуть, більш сучасного міс-
та, ніж Чикаго 5. Навряд чи можна було знайти більш 
сучасне юрмище авантюристів, пройдисвітів і політич-

них ділків, ніж те, що управляло цим Містом Вітрів. Як 
показано далі в стислому огляді історії міста, Чикаго 
кінця XIX ст. було вічно незавершеним і умовним хоч 
би тому, що міста не існувало ще на початку того-таки 
XIX ст. Російський мандрівник Олександр Лак’є жалів-
ся в 1857 pоці, що в Чикаго неможливо купити точного 
плану міста або путівника, бо нові вулиці прокладають-
ся так швидко, що карти старіють, не встигнувши вийти 
у світ 6. Керівництво міста і його службовці не менш ніж 
приїжджі губилися від бурхливого, часом некерованого 
зростання оточуючого їх молодого метрополіса.

Народжене стати метрополісом
Піднесення Чикаго значною мірою було передбаче-

но ще геологічними процесами льодовикового періоду 
і наступними алювіальними відкладеннями. Розташо-
ване поперек самого південного з континентальних 
вододілів Північної Америки, що проходить по гребеню 
висотою всього в десять футів і ділить дві найважливі-
ші річкові артерії (річку Святого Лаврентія, що тече від 
Великих Озер до Атлантики, і Міссісіпі, що впадає на 
півдні в Мексиканську затоку), Чикаго володіло знач-
ною природною перевагою 7. Успіх Чикаго випливає з 
вибухової взаємодії людини з природою 8. Здійснення 
масштабного проекту – будівництво Чиказького са-
нітарного і судноплавного каналу – поклало початок 
процесу, що перетворив невеличке прикордонне по-
селення на перший за значенням транспортний центр 
Північної Америки 9.

Офіційна історія Чикаго починається з прибуття на 
цю місцевість першого іноземця – Батиста Пуанта дю 
Себла. Дю Себл народився на Гаїті в 1745 році – він був 
сином француза і чорношкірої вільновідпущениці 10. 
Удачливі комерсанти дю Себл і його дружина Кіттха-
ва, що походила з племені Потаватомі, збудували по-
близу озера Мічіган торговий комплекс, який уже че-
рез деякий час налічував дев’ять будівель, включаючи 
перший в Чикаго елегантний особняк на березі озера. 

Прагматизм і плюралізм як рушії розвитку 
великого міста *

* Ця стаття є частиною праці Блера Рубла, виданої за сприяння Посольства США в Україні (див.: Блер Рубл. Прагматизм і плюралізм 
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Після смерті дружини в 1809 році дю Себл переїхав у 
Сент-Чарльз, штат Міссурі, де й жив до своєї кончини 
в 1818 році.

Переселенці з півночі штату Нью-Йорк та з Нової Ан-
глії поряд з іммігрантами-європейцями змінювали об-
личчя Чикаго так швидко, що жодна з міських еліт не 
могла досягнути значних переваг у місцевому суспіль-
но-політичному житті 11. То було роздроблене місто, де 
поруч співіснували «розкіш і нетрі, курорт і бурхливе 
іммігрантське гетто, бойні і ділові контори, червоні 
ліхтарі і суворі пуритани» 12.

Жвавість і соціальна мобільність міста породжували 
прагнення до використання справжніх американських 
елементів у комерції, промисловості та мистецтві. У Чи-
каго ринули капіталісти американського Середнього 
Заходу, що дало можливість кардинально змінити зер-
но-, деревообробну і м’ясну промисловість 13. Залиша-
ючись політичною столицею лише одного графства, 
Чикаго стало прообразом капіталістичного метрополі-
са XX ст. 14

Підприємливість і винахідливість були притаманні 
всім американським містам 15. Однак успіхи Чикаго на-
дали йому такої зухвалості й мисливського азарту, що, 
згідно з публіцистом Лінкольном Стеффенсом, у місті 
розвинувся потяг до ризику, винятковий навіть за аме-
риканськими мірками. Неважливо, хто ви, звідки при-
були чи які ваші наміри, зазначав Стеффенс, Чикаго 
дасть вам шанс 16.

Загальна зухвалість дала змогу молодому непокір-
ному Чикаго, що несподівано висунувся, вступити в 
конкурентну боротьбу зі старішими містами Сполу-
чених Штатів за економічне панування над величез-
ними й нечувано багатими територіями Середнього 
Заходу 17. Чикаго стало процвітаючим, населеним 
енергійними людьми містом, що невпинно прагнуло 
до нових рубежів.

Чиказькі авантюристи з пафосом розумували про 
відміну рабства й одночасно вбачали в конфлікті між 
Північчю і Півднем надзвичайно вигідні ділові можли-
вості 18. Під час Громадянської війни 1861–1865 pоків 
Чикаго перетворилося на дуже важливий для Амери-
ки ринок худоби, центр виробництва замороженого 
м’яса і залізничний вузол. Представники чиказької ді-
лової еліти зразу нав’язали контакти зі Східним узбе-
режжям – головно з Нью-Йорком – з метою створен-
ня масштабної мережі залізниць із центром у Чикаго. 
Ньюйоркці, що залежали у своїй торгівлі із західними 
штатами від партнерів із Середнього Заходу, щедро ін-
вестували в економіку Чикаго – місто було в рекорд-
но короткі строки відбудоване після Великої пожежі 
1871 року 19. Уже через десять років Чикаго суперни-
чало з Нью-Йорком за панування над північноамери-
канською економікою 20.

Незвичайні економічні досягнення Чикаго об’єднали 
товарний ринок і фінансові ресурси – у міру того, як 
місцеві фінансисти з дивовижною винахідливістю зна-
ходили нові шляхи для перетворення фізичного про-
дукту в грошові потоки. Для розширення економічно-
го впливу Чикаго, як Москва та Осака, повною мірою 

використовувало свою роль транспортного стрижня 
країни 21. Місто вийшло на перше місце по використан-
ню передових технологій у будівництві (застосування 
дерев’яних балково-опорних, а пізніше – сталевих кар-
касів), масовій електрифікації, зернозберіганні, тран-
спорті і харчовій промисловості 22. Чиказьким магна-
там була притаманна більша підприємливість і схиль-
ність до новацій, ніж багатьом з їхніх колег зі Східного 
узбережжя 23.

Зростання Чикаго
Як і багато американських міст тієї епохи, Чикаго 

прагнуло стати домом для нового міського середнього 
класу 24. Значний крок у цьому напрямі був зроблений 
завдяки міській політиці, зорієнтованій на залучен-
ня поселенців більш високого освітнього рівня, ніж в 
інших містах американського Заходу 25. Проте дуже 
швидко Чикаголенд став бурхливим казаном, де змішу-
валися величезні робітничі та іммігрантські общини 26. 
Чикаго справедливо заслужило репутацію міста з украй 
жорсткими трудовими відносинами 27. Місто послідов-
но ставало ареною для запеклих страйків 1870-х, стало 
широко відомим завдяки бомбометанню, що його вчи-
нив у 1886 році анархіст на площі Хеймаркет, місцем 
відомого страйку на заводах Пульмана в 1894-му і дра-
матичних мирних страйків на бойнях улітку 1905-го 28. 
Як і в інших містах Америки, у ньому класова політика 
часто розчинялася в політиці міського простору, і одно-
часно прагнення до соціальної сегрегації роззосере-
джувало місто і сприяло зростанню передмість 29. Саме 
із сегрегацією пов’язано загострення як класових, так і 
расових конфліктів.

В Америці расові відносини залишалися відносно 
мирними протягом усієї останньої чверті XIX ст. 30 Але 
цей крихкий мир був порушений початком Великого 
переселення чорних жителів Півдня в індустріально 
розвинені північні штати в 1910-х і 1920-х.

В авторитетній праці «Земля надії» Джеймса Р. Гросс-
мана описано досвід афро-американських мігрантів, 
які прибули в Чикаго Центральною залізницею Іллі-
нойса зі штатів у дельті Міссісіпi, щоб утвердитися на 
промислово розвиненій Півночі 31. За словами Пола 
Луїса Стріта, навіть найбрудніша робота на одній із «пе-
кельних» боєнь могла видатися чорному переселенцю 
ковтком свободи 32.

У 1910–1919 роках афро-американська община Чи-
каго виросла більш ніж удвічі 33. Ті афроамериканці, які 
переселилися з Луїзіани, Міссісіпі, Алабами, Арканзаса і 
Техаса, привнесли в Чикаго свіжий струмінь, що змінив 
місцеву культуру 34. Перший афроамериканець, який 
став олдерменом Чиказької міської ради – Оскар де Прі-
ест – був обраний до міської ради від Другого району 
в 1917 році 35. Енергійний, товариський, полум’яний і 
запальний де Пріест пізніше став членом палати пред-
ставників конгресу США. Расова сегрегація у виборчих 
округах де Пріеста ставала дедалі грізнішим чинником 
міського життя. Чорношкірі жителі Півдня, які прибули 
до Чикаго, поселялися в так званому Чорному поясі – 
обмеженому залізничними коліями коридорі довжи-
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ною в три й шириною у чверть милі 36. Расове проти-
стояння, що посилювалося «білим насильством» і поту-
ранням влади, згубно відбивалося на міському житті. 
Остаточно затьмаривши етнічні й класові конфлікти, 
расове питання стало найважливішою соціальною і по-
літичною проблемою в Чикаго після страшних расових 
сутичок улітку 1919 року – подій, які природно позна-
чають історичні рамки цього дослідження 37.

Увесь досліджуваний тут період натуралізовані ім-
мігранти становили найяскравіший прошарок чиказь-
кого суспільства 38. У кінці XIX – на початку XX ст. Чи-
каго залишалося переважно німецьким та ірландським 
містом 39. Водночас там проживало більше поляків, 
шведів, чехів, голландців, данців, норвежців, хорватів, 
словаків, литовців і греків, ніж у будь-якому американ-
ському місті 40.

Таким чином, Чикаго «позолоченого століття» * по-
вністю відповідало тому типу технологічно новатор-
ського міста, який описує Пітер Холл, намагаючись 
з’ясувати, чому певні міста в той чи інший історичний 
час володіють особливим творчим потенціалом. «Ви-
нахідливі підприємці є скрізь, але здійснення їхніх за-
думів найбільш вірогідне в певних географічних облас-
тях. Такі місцевості характеризуються... зосереджен-
ням розвинутих соціальних і культурних структур, що 
сприяють концептуальним проривам. То можуть бути 
і старовинні, космополітичні, просякнуті духом лібера-
лізму столичні центри, та найчастіше – це нові міські 
поселення, що служать транзитними пунктами між 
розвиненими країнами і невідомим світом, що проліг 
за цими містами, які зароджуються. Їхня економіка за-
знає бурхливого розвитку завдяки імпорту товарів із 
цього розвиненого світу; їм властивий високий рівень 
імміграції – особливо молодих людей, що відзнача-
ються експериментальним і нетрадиційним підходом 
до життя. У таких містах існують сильні, часто нефор-
мальні структури, які сприяють обміну технічними зна-
ннями і концептуальними ідеями. Перешкоди на шля-
ху поширення новацій такі незначні, що ними можна 
знехтувати; тут постійно відбуваються пошуки нового. 
Спостерігається надзвичайно високий рівень синергіз-
му як між однодумцями, так і між цілком різними соці-
альними, економічними і культурними групами; таким 
є архетип відкритого суспільства» 41.

Житла і мікрорайони
Розповідь про еволюцію Чикаго в досліджуваний 

період слід почати з 8 жовтня 1871 pоку, коли жахлива 
пожежа знищила понад дві тисячі акрів щільно забудо-
ваної міської території довжиною в чотири і шириною 
приблизно в три чверті милі 42. Згідно із статистичним 
звітом, що супроводжує подібні лиха, під час і в резуль-
таті пожежі загинуло близько 300 чиказьців; майже 
100 тисяч городян залишилися без даху над головою; 
пожежею було знищено близько 18 тисяч будівель, а 
майнові втрати сягали майже 200 мільйонів доларів 

* «Позолочене століття» – період в американській історії, 
названий за однойменним твором М. Твена.

(це близько третини оцінної вартості міста на той 
час) 43. Найбільше постраждали міські райони на пів-
ніч від річки Чикаго, де забудова була знищена май-
же повністю 44. Муніципальні ухвали, які забороняли 
будівництво дерев’яних споруд в деяких частинах міс-
та, невдовзі докорінно змінили обличчя зростаючого 
метрополіса і його сприйняття як мешканцями, так і 
гостями Чикаго 45.

Велика пожежа стала поворотним пунктом в історії 
Чикаго 46. Вона залишила там незгладимі психологіч-
ні, політичні, соціальні і фізичні сліди 47. Вона зроби-
ла можливими багато з найвищих досягнень Чикаго 
(особ ливо в галузі архітектури і міського планування) і 
одночасно нагадала жителям міста про недовговічність 
людських творінь.

Різноманітні етнічні групи Чикаго проживали в 
тісних, густонаселених кварталах, що розмістилися 
вздовж головних транспортних артерій 48. Незважаючи 
на те що квартали формувались переважно за етнічною 
ознакою, мобільність городян залишалася досить висо-
кою 49. У центрі такого етнічного кварталу звичайно 
розміщувалася церква відповідної конфесії, школа і – 
як захоплено відзначав російський мандрівник Микола 
Плиський, який відвідав Чикаго в 1893 році – кілька са-
лунів і пивних 50.

Міський пейзаж і повсякденне життя більшості жи-
телів міста визначилися в ті роки нескінченними ря-
дами старих дерев’яно-каркасних будинків та зовсім 
неестетичними творіннями архітекторів чиказької 
школи 51. Едіт Еббот, одна із засновниць респектабель-
ної Школи адміністрування соціальних послуг при Чи-
казькому університеті, писала у звіті 1936 року про те, 
що Чикаго залишається «містом односімейних будин-
ків і невеликих багатоквартирних будівель, що зда-
ються в оренду» 52. Так, в одно-, дво- і триповерховому 
місті панували вузькі (шириною в 25 футів – близько 
7,5 метра) дерев’яні будинки, кожний з яких складався 
з двох – рідше трьох – квартир і належав господареві, 
що жив неподалік 53.

Улітку 1900 року у звіті авторитетної міської комісії 
Роберт Хантер указує на стурбованість муніципальної 
влади житловими умовами в орендованих будинках. 
Хантер і п’ять інших шанованих городян – Аніта Мак-
Кормік Блен, Джейн Еддамс, Керолайн Мак-Кормік, 
Л. В. Лe-Мойн та Ернст П. Бікнел, запрошені Асоціацією 
міських будинків, провели одне з перших в історії Чика-
го досліджень житлових умов у нетрях із застосуванням 
соціологічної методології. Праця Хантера і його колег – 
«Житлові умови в Чикаго» – стала зразком для наступ-
них соціальних досліджень, включаючи дослідження 
Еббот і її співробітників 54. Хантер стверджував, що 
усунення чи пом’якшення таких проблем, як перена-
селення, несправна водопровідна система і недбалість 
відсутніх орендодавців, що ухилялися від виконання 
своїх зобов’язань, допоможуть місту стримати соціаль-
ні патології і хвороби 55.

Жахливі житлові умови в Чикаго Хантер пов’язував 
з економічними чинниками. Вивчаючи матеріали, зі-
брані в кількох відокремлених іммігрантських кварта-
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лах – польському, єврейському та італійському – комі-
сія Асоціацій міських будинків назвала житлову про-
блему наслідком максимізації прибутку 56. Орендодавці 
прагнули одержати з будинкових ділянок максимально 
можливу вигоду, тоді як перенаселення кімнат і бараків 
ставало засобом, за допомогою якого пожильці фак-
тично знижували орендну плату за кожне місце. Така 
стратегія, висловлював побоювання Хантер, призведе 
до згубних наслідків, спонукаючи бережливих і енер-
гійних представників робітничого класу, тобто надію 
Чикаго, збільшувати частку житла, що не відповідає 
муніципальним стандартам 57.

Вибудувані на вузеньких смужках землі довжиною 
від 100 до 125 футів прибуткові будинки практично не 
мали дворів і доступу до денного світла і свіжого по-
вітря 58. Як відмічали Хантер і його колеги, особливо 
важкою проблемою були будинки на задвірках 59. Щоб 
збільшити прибуток від будинкової ділянки, господарі 
часто переносили старі дерев’яні будинки на її задню 
половину, а на прилеглій до дороги частині вибудову-
вали новий, великий за розмірами і часто цегляний 
прибутковий дім 60. Погіршувалися санітарно-гігієнічні 
умови: у більшості будинків для бідних не було каналі-
зації, а будинки на задвірках зовсім не мали вигод. «Чи-
стота в Чикаго, – підсумовували Хантер і його колеги, – 
це майже розкіш, за неї доводиться дорого платити» 61.

На початок Першої світової війни переважна біль-
шість прибуткових будинків у Чикаго були електрифіко-
вані, більш ніж до половини з них були підведені водогін 
і каналізація 62. Низька якість будівництва, неналежне 
технічне обслуговування, погане освітлення й нестача 
свіжого повітря часто ставали причиною суспільного 
обурення, що привело в 1879–1881 роках до прийнят-
тя перших важливих міських законів, які регулювали 
житлово-комунальну сферу. На той самий час припадає 
проведення перших в Чикаго будинкових інспекцій. 
Подальший розвиток житлової реформи пов’язаний з 
прийняттям у 1902 році першого зводу житлового зако-
нодавства 63. «Однак проблема багатоквартирних при-
буткових будинків, як і раніше, здавалася нерозв’язною, 
незважаючи на роки зусиль і реформ» 64.

Робітня різноманітних культур
Житлова проблема була лише одним із пунктів 

порядку денного міських реформаторів. Соціально-
економічна та етнічна різнорідність Чикаго сприяла 
формуванню фрагментованої політичної системи, у 
якій угруповання, що відчайдушно домагалися своїх 
цілей, змушені були співробітничати одне з одним для 
зміцнення впливу в середовищі виборців 65. Ф. Гер-
берт Стед відобразив цю багатоликість у написаній 
в 1893 році для популярної газети Review of Reviews 
статті: «Чикаго – величезний плавильний казан, де 
змішуються інгредієнти всіх рас і народів, залишаєть-
ся лише з подивом спостерігати, який дивний сплав із 
усього цього вийде» 66.

Чикаго тієї епохи стало ареною нескінченної фрак-
ційної боротьби всередині партій, що формували полі-
тичну систему з таким високим рівнем децентралізації, 

що жодна із груп не могла володіти в ній всією повно-
тою влади 67. Як майже через століття висловився Гаррі 
Віллс, крихкий плюралізм перетворював Чикаго на чу-
дову лабораторію різних культур, втиснутих в жорсткі 
рамки. Неймовірне багатство поважно крокувало в 
ньому серед бруду і ницості 68. Тож цілком зрозуміло, 
зазначав він, чому знаменитий міський університет 
став найпередовішим у світі центром із соціальних до-
сліджень міських співтовариств 69.

Лобове зіткнення життєвих традицій іммігрантів із 
Південної і Східної Європи і більш ранніх поселенців 
було притаманне багатьом американським містам тієї 
епохи 70. Початок XX ст. ознаменувався в Сполучених 
Штатах жорстокими, хоча й не завжди явними етніч-
ними конфліктами – у міру того як етнічні групи все 
частіше виступали на підтримку тих чи інших політич-
них партій, керуючись головним чином принципом ре-
лігійної належності. Зокрема, католицькі іммігрантські 
общини Чикаго впродовж десятиліть залишалися важ-
ливим оплотом демократичної партії 71.

Власне, чиказька лабораторія культур засновувалася 
на безпрецедентно різноманітній економіці, що стрім-
ко розвивалася. У запеклих сутичках з конкурентами в 
інших місцях країни перші особи міста завоювали пра-
во на створення в Чикаго найбільшого на континенті 
транспортного центру, де сходилися залізничні й річ-
кові транспортні артерії. Ця обставина надала Чикаго 
величезні переваги в торгівлі зерном, лісом і худобою, 
тобто економічними ресурсами, що створили винят-
кове багатство американського Середнього Заходу 72. 
Місцеві підприємці швидко освоювали нові технології 
і виробництво, у тому числі елеваторів, зернозбираль-
них комбайнів і найбільш сучасного обладнання для 
боєнь. Чикаго стало найважливішим в країні транзит-
ним ринком сільськогосподарської продукції 73.

Не задовольняючись першістю в галузі оптової тор-
гівлі, чиказькі підприємці невдовзі перейшли до ви-
пуску машин і обладнання, яке уможливило б вдоско-
налення виробництва і транспортування природних 
ресурсів. На 1890 рік за обсягом виробництва – багато 
в чому завдяки таким підприємствам, як заводи з ви-
робництва жниварок Мак-Корміка – місто вийшло на 
друге місце в країні, поступаючись за загальною вар-
тістю вироблених товарів тільки Нью-Йорку 74. Ство-
рюючи нове обладнання, Мак-Кормік і його колеги за-
сновували цілі галузі економіки, як це було, наприклад, 
з виробництвом жниварської машини, що здійснила 
революцію у світовому сільському господарстві 75. Для 
створення свого виробництва Мак-Кормік обрав Чи-
каго саме тому, що унікальні транспортні можливості 
міста дали йому змогу без особливих труднощів звести 
воєдино робочу силу, сировину і багату клієнтуру 76.

У 1888 році чиказькі купці заробили на торгівлі лі-
сом більш ніж 80 мільйонів доларів. Ця цифра видасть-
ся незначною в порівнянні з 195-ма мільйонами при-
бутку, який принесли лише в 1890 році місцеві скотарні 
й м’ясопереробні підприємства 77. Чикаго стало все-
світньо відомим як місто боєнь і димоходів 78. Епітети 
«Поркополь», «всесвітній різник» та «велике коров’яче 
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місто» він цілком заслужив 79. На 1870 рік, усього через 
п’ять років після того як місцеві залізничні компанії і 
м’ясокомбінати заснували знаменитий Юніон-Стокярд 
за південними межами міста, у Чикаго забивали три 
мільйони тварин на рік 80. У 1909-му ця цифра зросла 
майже в п’ять разів і принесла міській економіці понад 
323 мільйони доларів 81. Величезні скотарні очікували 
нових партій тварин і ... робітників-іммігрантів, які до-
повнювали собою картину найбільш високоприбутко-
вого чиказького бізнесу 82.

За перші п’ятдесят років експлуатації Юніон-Сток-
ярд приніс майже 10 мільярдів доларів прибутку 83. 
Світ ще не бачив нічого подібного: чиказькі скотарні 
невдовзі стали атракціоном для туристів з міцними 
нервами. Зрештою, проблема відходів і забруднен-
ня навколишнього середовища стала для цього най-
більш прибуткового з чиказьких промислових районів 
справж нім лихом 84. Слід зазначити, що великомасш-
табне конвеєрне виробництво народилося саме на чи-
казьких підприємствах Арморів, Свіфтів і Моррісів, а не  
в Детройті в Генрі Форда 85.

Для ефективного транспортування продукції на 
нові ринки чиказькі м’ясні барони потребували нових 
вагонів: так у Чикаго з’явилися перші у світі вагони-
рефрижератори 86. Місцеві заводчики й винахідники 
будували рухомий склад і для людей, і для свиней. Па-
лацові вагони Джорджа М. Пульмана стали зразками 
фешенебельних потягів 87. У Чикаго вироблялись і най-
різноманітніші споживчі товари – від тазів для умиван-
ня і ванн до книг, одягу і взуття; місто перетворилося 
на найбільш розвинену, урівноважену виробничу базу 
Північної Америки, що швидко зростала 88.

Чиказьці змінили і роздрібну торгівлю після того, 
як компанії «Сіерс» і «Монтгомері Уорд» ввели широку 
практику доставки товарів поштою 89. Місцеві компа-
нії «Маршалл Філд», «Карсон Пірі & Ко» приєдналися до 
числа інших, що народилися на кінець XIX ст. в Парижі і 
Нью-Йорку, унаслідок буму універмагів. Досвід чиказь-
ких роздрібних торгівців придався і в інших частинах 
світу. Наприклад, протеже компанії «Маршалл Філд» 
X. Гордон Селфрідж поставив на нові рейки торгівлю 
предметами розкоші в далекому Лондоні 90. Місцеві 
купці швидко освоїли техніку наукової реклами, яка з 
часом привела їх у найвіддаленіші куточки американ-
ського континенту 91. Міський журнал про дизайн жит-
ла «House Beautiful», що видавався з грудня 1896 року, 
став арбітром хорошого смаку в будинках середнього 
класу по всій країні 92. Тоді ж у Чикаго почала бурхливо 
розвиватися меблева промисловість 93.

Піднесення Чикаго частково збіглося з розвитком 
американських корпорацій. З виходом у кінці XIX ст. 
регіональних торгових мереж на загальнонаціональ-
ний ринок в Америці стали створюватися великі кор-
порації 94. Серед перших загальноамериканських під-
приємств були залізниці, що фінансувалися магната-
ми зі Східного узбережжя і управлялися цілою армією 
менеджерів середньої ланки 95. Раніше відокремлені 
ділові співтовариства стали осередками в більшій, 
трансконтинентальній економічній системі, яку запов-

нили білі комірці – менеджери середньої ланки і кан-
целярські працівники. Державний і корпоративний 
бюрократичний апарат роздувся до неймовірних, як 
на минулі часи, розмірів, перетворюючи великі міста, 
а серед них і Чикаго, в осередки нового корпоративно-
го класу 96. Цьому новому прошарку службовців су-
дилося впродовж першої половини XX ст. задавати тон 
в американській культурі і суспільному житті. Чикаго, 
як головний центр корпоративних штаб-квартир і ре-
гіональних контор, стало осередком нового ділового 
етосу. В одному із найбільш складних і багатоликих 
метрополісів світу клерки в галстуках змагалися за ді-
лянки міського простору із заляпаними кров’ю праців-
никами боєнь.

Парадигма американської цивілізації
Поступово «велике коров’яче місто» набуло ознак не 

тільки економічної динамо-машини, а й великого куль-
турного центру. Його письменники – Л. Френк Баум, Ед-
гар Райс Барроуз, Теодор Драйзер, Аптон Сінклер, Вілл 
Пейн та Елла Вілер Вілкокс – стали провідними постатя-
ми американської белетристики 97. Його філософи роз-
робили доктрину американського прагматизму 98. Від 
Дороті, що йде по жовтій бруківці, до сестри Керрі, яка 
відкриває для себе сувору міську реальність, від джунг-
лів Тарзана до скотарень Саут-сайда чиказьці знайшли 
свій шлях в американській літературі.

У 80–90-х роках XIX ст. провідні представники діло-
вої еліти міста – з покоління, що боролося в громадян-
ську війну, – заснували багато найбільших культурних 
закладів Чикаго, у тому числі й Художній інститут, біб-
ліотеку Ньюберрі, Чиказький симфонічний оркестр, 
Колумбівський музей Філда, бібліотеку Крерара і дру-
гий Чиказький університет 99. Діяльність цих головних 

центрів охоплювала багато культурно-художніх сфер, 
сприяючи перетворенню Чикаго на своєрідного куль-
турного кумира Америки.

Грубувата зовнішність Америки поєднувалася в 
Чикаго з її економічною і навіть соціальною вина-
хідливістю. Місто стало осередком рішучих реформ 
практично в кожній сфері муніципального управлін-
ня і суспільної політики, від міського статуту до сис-
теми охорони здоров’я, від міського планування до 
законодавства в галузі трудових відносин, від бороть-
би зі злочинністю до державної освіти 100. На відміну 
від континентальної Європи, реформаторський рух у 
Чикаго був представлений, головним чином, недер-
жавними організаціями. Між 1892 і 1919 роками по-
над 2500 чиказьців обох статей надавали підтримку 
щонайменше одній із сімдесяти реформістських груп 
і установ; 215 цих городян брали участь у роботі більш 
ніж трьох організацій 101.

Громада реформаторів міста була досить різнорід-
ною і складалася з представників різних кіл, як-от: уче-
них (наприклад Едіт Еббот, Софонісба П. Брекінрідж, 
Джон Дьюї, Ернст Фройнд, Вільям Рейні Харпер і Чарльз 
Мерріам), письменників (Драйзер, Льюїс і Роберт Хір-
рік), громадських (Аддамс, Флоренс Келлі і Еллен Гейтс 
Старр) і релігійних діячів (Вільям Томас Стед і Сестри 
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доброго пастиря). Динамічне реформаторство Чикаго 
символізувало прогресизм тієї епохи. Через десятиліття 
багато із чиказьких учених увійшли в уряд Нового кур-
су президента Франкліна Делано Рузвельта 102.

Значення Чикаго як центру нової американської 
цивілізації – як символу чарівної країни Оз – досягло 
апогею з проведенням тут Всесвітньої Колумбівської 
виставки в 1893 році. Слова Вальтера Беньяміна про па-
ризькі світові ярмарки якнайкраще підходять і для чи-
казької виставки: Всесвітні виставки – це паломництво 
до товарного фетишу 103. Товарний фетиш був прихо-
ваний у знаменитому Білому місті чиказької ярмарки, 
неокласичному попереднику сучасного Центру Епкота.

Місто так шалено боролося за право проведення ви-
ставки з Нью-Йорком і Вашингтоном, що Річард Генрі 
Дан із «Нью-Йорк Сан» дав Чикаго прізвисько Місто Віт-
рів, яке залишилося жити в поколіннях, намагаючись 
передати гарячий подих, що струменів від чиказьких 
патріотів 104. Про жорстоке суперництво між першим і 
другим містами Америки за честь проведення всесвіт-
ньої виставки повідомляли і російські репортери 105. 
Організована комітетом, до якого входили деякі із дуже 
відомих у Сполучених Штатах архітекторів на чолі з Де-
нієлом Бернхамом, Всесвітня Колумбівська виставка 
була покликана «об’єднати ділові цінності міста – віру в 
прогрес і гордість за багатство – з тяжінням до європей-
ських культурних форм» 106.

«Біле» і «сіре» місто
Колумбівська виставка в Чикаго стала п’ятнадцятою 

всесвітньою виставкою і тільки другою з тих, що про-
водилися в Новому Світі 107. На відміну від попередніх 
Експо, що розташовувалися в одній чи двох будівлях в 
оточенні пейзажних парків, чиказькі закликальники 
вирішили ні більше, ні менше як вибудувати для ви-
ставки ціле місто – поряд зі старим Чикаго, який уже 
майже століття підносився на березі озера Мічіган. Бі-
лизна будівель при світлі дня і небачена досі кількість 
електричних ліхтарів уночі в поєднанні з класичним 
виглядом виставкового міста були покликані возвели-
чити нову цивілізацію 108. Однак організатори розумі-
ли, щоб привабити публіку, потрібне щось більше, ніж 
високі ідеали. Для облаштування парку розваг – Мідвей 
Плезанс – найняли водевільного імпресаріо Сола Блу-
ма: треба було зробити все, щоб до повернення в ре-
альне місто відвідувачі залишили на виставці якомога 
більшу кількість «зелених» 109.

Зумисний контраст між незграбною, парадною ар-
хітектурою Колумбівської виставки і хаотичним, нова-
торським містом за її межами, як, зрештою, і кон траст 
на самій виставковій території між сповненим духу 
класицизму Центральним двором і Мідвей Плезанс, над 
якими домінувало гігантське оглядове колесо Вашинг-
тон Гейл 110, протягом цілих ста років живив високо лобу 
критику, бульварну літературу і нескінченні суперечки 
вчених і архітекторів 111. Скрізь у Чикаго – на самій ви-
ставці чи в міському районі Луп – відвідувачів з Європи 
часто дратувало сусідство приземленого і високопар-
ного, благочестя і блюзнірства. Чикаго 1893 року стало 

для сотень британських, французьких і німецьких від-
відувачів несподіваною зустріччю із завтрашнім днем, 
зустріччю, що нагадує входження в часовий вихор 112.

Незважаючи на уявну довговічність, яку й нині через 
сто років випромінюють світлини з виставки, зафіксо-
вані апаратом її офіційного фотографа Чарльза Д. Ар-
нолда, Всесвітня виставка в Чикаго була, по суті, су-
купністю наспіх зведених, майже картонних будівель. 
Майже все Біле місто згоріло до тла в низці пожеж, що 
спіткали Чикаго в рік важкої економічної депресії, од-
разу після виставкової ейфорії 113. Проте неослабний 
комерційний запал, що зробив можливим проведення 
в Чикаго Колумбівської виставки, витримав і полум’я 
пожеж, і роки економічного спаду.

Для прискорення темпів розвитку міста чиказьці де-
далі частіше зверталися до власних капіталів. Продук-
тові біржі, особливо зерновий ринок Чиказької торго-
вої палати, були одними з найбільших у світі. Створе-
на в 1848 році з метою впорядкування хаотичного міс-
цевого ринку і консолідації капіталів Торгова палата 
злилась в 1874 році з Чиказькою продуктовою біржею 
(у 1898-му остання була перейменована в Чиказьку  
торгову палату харчових продуктів, яка в 1919 році 
пере творилася на впливову Чиказьку торгову біржу, 
що існує донині), а в 1882-му – із Середньозахідною 
фондовою біржею 114. У цей самий період відбулося ста-
новлення могутніх чиказьких банків 115. Хоча Чикаго  
завжди залишалося вторинним фінансовим ринком 
щодо Нью-Йорка, місто ставало самодостатнішим з по-
гляду фінансування власного розвитку. На 80-ті роки 
XIX ст. в Чикаго склався солідний ринок нерухомос-
ті 116. Наслідуючи приклад багатьох чиказьких під-
приємців, банки і компанії по операціях з нерухоміс-
тю революційним способом удосконалили портфель 
послуг, призначених для американського середнього 
класу, що бурхливо зростав. Жителі Чикаго досконало 
оволоділи іпотекою та іншими фінансовими інстру-
ментами, що допомагали розвивати масовий ринок 
домоволодіння 117. Економічна гнучкість і різнома-
нітність, як магніт, притягали в Чикаго нових пересе-
ленців 118. У місто продовжували стікатися робітники, 
сподіваючись узяти участь у святі життя, – хай навіть 
реальність часто виявлялася набагато суворішою, ніж 
чиказька мрія 119. У рядках Роберта Херріка з роману 
«Павутина життя» про трамвайну поїздку по Коттідж 
Гроув Авеню відображена правда з життя багатьох  
чиказьців:

«Квартал за кварталом, миля за милею – усе було 
однакове. У жодному місті світу не можна було знайти 
такого поєднання кричущого несмаку, недбалості, 
бруду і вульгарності, як на Коттідж Гроув Авеню. В Ін-
дії чи в південноамериканських країнах можна знайти 
місця і більш брудні, та жодна вулиця не може бути 
довшою і гидкішою. Цегляні будинки різних відтін-
ків темно-червоного чи жовто-коричневого, тонкі як 
папір, поганючі, як безчесний підрядник чи лінивий 
робітник, обступали вас з усіх боків. Збудовані на по-
требу дня, вони готові були розвалитися... Лише іноді 
автомобіль проскакував перехрестя з бульварами, які 
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дещо оживляли вид зеленою травичкою і великими, 
важкими фасадами» 120.

В очах багатьох саме ці перехрестя були центром 
тієї сучасності, яка стала відмітною рисою чиказького 
місто будування.

Прагматична архітектура
Після пожежі в Чикаго були запрошені кращі з по-

коління молодих архітекторів: це збіглося з впрова-
дженням принципово нових технологій будівництва. 
Наслідком цього стала поява Школи прерій – типово 
американського стилю житлової архітектури, а також 
удосконалення дива комерційної архітектури, хмаро-
чоса, який кардинально вплинув на тенденції розвит-
ку архітектури в наступному столітті 121. Серед най-
відоміших американських архітекторів тієї епохи слід 
назвати Данкмара Адлера, Солона Спенсера Бемана, 
Деніела Бернхама, Вільяма ле Барон Дженні, Генрі Іва 
Кобба, Джона Велборна Рута, Луїса Генрі Саллівена та 
Френка Ллойда Райта 122. При всіх відмінностях їхнього 
темпераменту і художніх смаків, усім їм було притаман-
не тонке сприйняття революційних форм в архітектурі 
й дизайні та вміння прислухатися до побажань клієн-
тів 123. У 80–90-х роках XIX ст. ці молоді архітектори та 
їхні замовники змінили хід американського і в певному 
сенсі світового містобудування 124.

Грандіозний генеральний план міста, спроектова-
ний Деніелом Бернхамом у стилі Beaux Arts (архітек-
турний стиль початку XX ст., що поєднує елементи го-
тики і ренесансу) у 1909 році, фінансувався, на проти-
вагу європейській традиції, не з державної скарбниці. 
За роботу Бернхама заплатив престижний Комерцій-
ний клуб Чикаго 125. Аудиторіум, революційна будівля 
оперного театру Саллівена і Адлера і, можливо, най-
вище естетичне досягнення епохи, було повністю ко-
мерційним проектом 126. Чиказькі архітектори ніколи 
не залишалися осторонь від реальності свого міста, що 
стрімко зростало: корпоративних засідань, місцевих 
політиків чи вуличного натовпу 127.

Чиказька школа визначила тенденції розвитку місь-
кої комерційної архітектури як мінімум на століття, 
проте замовлення, за які бралися молоді архітектори, 
не обмежувались діловими кварталами в центрі чи 
промисловими зонами. Пік розвитку Чикаго прийшов-
ся якраз на той час, коли зростання мережі залізниць 
спонукало багатьох мислителів, зокрема Вільяма Ле-
вера, Ебенізера Ховарда і Фредерика Ло Олмстеда, до 
створення моделей ідеального міста, розташованого 
поза страхітливими промисловими гігантами 128. Чи-
каго і його околиці стали свідками багатьох примісь-
ких утопій – деякі з них прагнули цілком комерційних 
цілей, інші ж створювались винятково заради високих 
ідеалів. Нове індустріальне місто Пульмана, що зазнало 
в кінцевому підсумку невдачі, утілило багато з особли-
востей прагматизму Чиказької школи й утопізму міста-
саду 129.

Збудоване на початку 1880-х усього за десять миль 
на південь від Чикаго, уздовж Центральної залізниці 
Іллінойсу, корпоративне місто компанії «Пульман Па-

лас Кар» було відображенням маніакальних мрій її за-
сновника і президента Джорджа М. Пульмана. Солон 
Спенсер Беман, улюблений архітектор Пульмана, спро-
ектував для свого хазяїна промислове місто, що якнай-
краще відповідало його смакам і устремлінням 130. Про-
ект Бемана був фізичним вираженням широко розпо-
всюдженого в ту епоху переконання, що сім’я стоїть у 
центрі соціального порядку 131.

Про цей невдалий експеримент написано тисячі сто-
рінок, і тому детальний переказ історії пульманівського 
міста в рамках цього дослідження не бачиться доціль-
ним. Значна частина праць, присвячених трагічному 
страйку пульманівських робітників у 1894 pоці, ґрунту-
ються на написаній у 1895 році статті Річарда Елі, який 
відвідав Пульмана під час свого медового місяця 132.

Елі, тоді економіст в університеті Джона Гопкінса, 
писав у статті для популярного видання «Harper’s New 
Monthly Magazine», що «місто є гігантським соціальним 
експериментом» 133. Пульман прагнув саме до того по-
єднання естетичної зовнішності й комерційної доціль-
ності, що вирізняли чиказьку школу архітектури. Вод-
ночас пан Пульман був не єдиним із чиказьких підпри-
ємців, хто сприймав комерційну цінність краси 134.

У місті Пульмана й більшості аналогічних проектів 
тієї епохи були зроблені спроби поєднати інтереси ка-
піталу й естетичні канони. Елі правильно зауважує, що 
саме в цьому приховувалися невдачі всього експери-
менту: «Компанії Пульмана володіють усім. Сьогодні в 
цілому місті жодна приватна особа не може бути госпо-
дарем ні п’яді землі, ні єдиної будівлі. Жодна організа-
ція, навіть церква, не може виступити в ролі землевлас-
ника – усе розташовується на орендованих у компанії 
ділянках... Ніхто не сприймає місто Пульмана домом, 
і, по суті, тут немає корінних жителів» 135. Справді, роз-
глядаючи всі обставини справи, обов’язково доходиш 
висновку, що сама ідея Пульмана не американська 136. 
Менш ніж через десять років економічна депресія 
1893–1897 років тяжко відбилася як на високоповаж-
них власниках, так і на індустріальних кріпаках пуль-
манівського маєтку. У 1894 році федеральні війська 
потопили в крові страйк пульманівських робітників у 
тому самому багатому приміському поселенні, яке Елі 
відвідав усього десять років тому 137.

Неокласичні площі Колумбівської виставки чи не-
готичний університетський кампус, будинки в стилі 
Школи прерій Оук-Парку чи комерційні башти Лупа, 
буржуазні околиці Ріверсайда чи їх пролетарські брати 
в Пульмані – уся чиказька школа архітектури засно-
вувалась, як і саме місто, на принципах прагматизму, 
покликаних поєднувати естетику і прибутки. Багатопо-
верхові ділові вежі стали можливими не тільки завдяки 
новим технологіям будівництва, але і в результаті роз-
витку нових галузей бізнесу, які потребували армії бі-
лих комірців 138. 

Хмарочоси, що з’явилися в Америці, цілком можна 
назвати технологічним дивом. Чиказькі сталеві каркас-
ні конструкції кардинально вплинули на історію будів-
ництва й міського планування. Як пояснював читачам 
тогочасний оглядач Вільям Біркмайр у 1894 pоці, будів-
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ля з каркасних конструкцій є абсолютно новим типом 
будови, який потребує застосування принципів, що 
докорінно відрізняються від старої системи чавунних 
структур і дерев’яно-балкових опор 139. Проте сталеві 
каркаси були не єдиною відмітною рисою нових чиказь-
ких будівель. Історик хмарочосів Карл Кондит зазначає, 
що зведені в кінці XІХ ст. в Чикаго будівлі з’явилися в 
результаті дивовижних змін у будівельних технологіях, 
які сталися ще у XVIII ст. 140 Металеві каркаси, вітровий 
зв’язок, водонепроникні кесонові фундаменти, вогне-
тривкі матеріали, ліфти з механічним приводом, цен-
тральне опалення, сучасні водопровідно-каналізаційні 
мережі й вентиляція нагнітального типу випереджали 
чиказькі комерційні вежі на десятиліття, а в деяких ви-
падках і на століття. Однак саме Чикаго і Нью-Йорк ста-
ли тими містами, де всі ці технології зійшлися воєдино 
і супроводжувалися зусиллями, спрямованими на до-
сягнення вигоди. Так народилося диво американських 
хмарочосів 141.

Розвиток цього найбільш американського з усіх іс-
нуючих типів будівель часто засновувався на принци-
пах економічної доцільності, а не на естетичних мірку-
ваннях 142. У кожному разі до 40-х років XX ст. Чикаго 
і Нью-Йорк залишалися єдиними в Америці – і в світі – 
хмарочосними столицями 143.

У Чикаго і Нью-Йорку, на двох батьківщинах хмаро-
чосів (суперечки про першість не припиняються між 
ними й сьогодні), були відпрацьовані принципово різні 
підходи до міського розвитку 144. Регульований буді-
вельний бізнес Чикаго був наслідком спаду на ринку 
нерухомості в 1893 pоці, після того як упродовж попе-
реднього десятиліття ринок став відчувати надлишок 
нових будівель. У цей час Чиказька міська рада вста-
новила високу межу для міських споруд у 130 футів; за 
наступні тридцять років цей поріг було збільшено до 
260 футів (відповідно близько 40 і 80 метрів). А в Нью-
Йорку після відміни в 1889 році всіх висотних обмежень 
єдиним обмеженням для архітекторів і будівельників 
стало небо. На 1913 рік на Манхеттені підносилася вже 
майже тисяча будівель від одинадцяти до двадцяти по-
верхів і п’ятдесят одна будівля від двадцяти одного до 
шістдесяти 145. Відмова чиказької влади від обмежень і 
дозвіл будівельним компаніям безперешкодно тягтися 
до небес були продиктовані необхідністю максимально 
збільшити дохід інвесторів від спекулятивних з еконо-
мічного погляду ділових будівель (такими були і в біль-
шості своїй залишаються хмарочоси).

Функціональні вимоги, муніципальні постанови, фі-
нансова збалансованість і норма прибутку стали тими 
чинниками, які поряд з естетичними канонами Чиказь-
кої школи комерційної архітектури сформували місь-
кий пейзаж з його рівновисокими багатоповерховими 
будівлями 146. Ціни на землю, що скажено скакали, та 
почергові цикли економічного піднесення і спаду не-
рідко руйнували навіть найграндіозніші архітектурні 
проекти 147.

Однак комерційна природа хмарочосів не стала пе-
решкодою на шляху до краси 148. Як проголошував Рут, 
«краса корисна, та її користь не завжди очевидна» 149. 

Компанії, подібні до «Холаберд» і «Рош», – мабуть, най-
більш комерційно успішні й довговічні з архітектур-
них фірм міста – усвідомили важливість правильної 
пропорції між комерцією та естетикою 150. Їхні праг-
нення до краси і прибутку характерне для всього Чи-
каго початку XX ст.

Муніципальне управління
Муніципальний уряд Чикаго був частиною феде-

ральної системи, що припускала існування автономних 
структур і проведення незалежної фіскальної політики. 
Чиказький міський уряд не підпорядковувався безпо-
середньо ні графству Кук штату Іллінойс, ні федераль-
ній владі США 151. Депутати законодавчих зборів і вищі 
чиновники на всіх чотирьох рівнях – муніципалітету, 
графства, штату і федерації – обиралися згідно з прави-
лами, заснованими на загальному виборчому праві для 
чоловіків. Адміністративні працівники не обиралися, 
але часто призначалися обраними чиновниками.

Подрібнення юрисдикцій, що суперничали, привело 
до утворення великої кількості спеціалізованих агенцій 
і органів влади, які відали різними сферами соціальної 
і комунальної інфраструктури (водогін, каналізація, 
парки) по всьому Чикаго 152. Райони з особливим подат-
ковим та емісійним режимом дали змогу містам і граф-
ствам Іллінойса обійти боргові обмеження, установлені 
конституцією штату 1870 року 153. Уряд не справлявся 
з обсягом громадського обслуговування, що зростало, 
і часто перекладав частину відповідальності на спеціа-
лізовані відомства, юрисдикція яких іноді виходила за 
муніципальні рамки. У такий спосіб законодавці-рес-
публіканці штату могли стримувати владу впливових 
у Чикаго політичних машин демократичної партії, об-
межуючи можливості демократів щодо роздачі посад і 
постів за підтримку на виборах.

У результаті, як писав Мерріам, у Чикаго сформував-
ся засекречений уряд. Через п’ятдесят років після Мер-
ріама ще різкіше висловився Едвард Банфілд, зазна-
чивши, що в чиказькому peгіоні, зі строго формального 
погляду, взагалі немає уряду. Існують сотні, можливо, 
тисячі органів управління, кожний з яких наділений 
частиною юридично закріплених повноважень, і жоден 
з них них не володіє владою тією мірою, щоб довести 
до кінця розпочату справу, якщо тому заважають інші 
органи 154. 

У самому місті значний вплив у своїх районах мали 
окремі члени міської ради 155. З погляду формальної вла-
ди чиказький мер був, по суті, досить слабкою фігурою: 
йому доводилося вести постійні переговори із членами  
ради, партійними босами, губернаторами штату і законо-
давцями 156. Всюдисущі районні боси контролювали в 
Чикаго більше незалежних ресурсів, ніж сам мер.

Система міських доходів перебувала в плачевному 
стані 157. Швидке зростання Чикаго потребувало наро-
щення обсягів муніципальних послуг, проте податкова 
система міста виявилася нездатною виробляти дохід, 
достатній для підтримання соціальної інфраструктури 
на належному рівні. У знаменитому «Звіті про дослі-
дження муніципальних доходів у Чикаго», підготовле-
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ному для Міського клубу Чикаго в 1906 pоці, Мерріам 
зазначав, що в Чикаго, порівняно з іншими американ-
ськими містами, на кожну душу населення найнижчі 
податки, найнижчі податкові надходження, найнижчі 
доходи і найнижчі боргові зобов’язання 158. Мерріам ви-
вчав діяльність цілого ряду організацій, що збирали по-
датки, включаючи уряд штату Іллінойс, графства Кук, 
міста Чикаго, так само як окремих комісій у справах 
бібліотек, шкіл, санітарної інфраструктури і парків 159. 
Корпоративний дохід міста, який у 1880 році становив 
половину всіх податкових надходжень у міський бю-
джет, у 1904 році склав тільки чверть усіх податків, що 
їх збирали органи, яким це було доручено. Отже, у до-
ларовому обчисленні поза сферою муніципальної вла-
ди залишилося три чверті місцевих адміністративних 
доходів.

Майже половина всіх урядових витрат, що їх здій-
снювали доходостворювальні відомства – ті, хто пере-
бував у муніципальній юрисдикції або ж підкорялися 
графству, штату і федеральному центру, – розподіляла-
ся між державною охороною здоров’я, службами гро-
мадської безпеки й освітніми програмами 160. Відносно 
низький (тільки 16 %) відсоток громадсько-державних 
витрат Чикаго йшов на обслуговування боргу по пози-
ках і облігаціях. Мерріам характеризував міську струк-

туру муніципальних фінансів як децентралізовану, без-
системну і безвідповідальну 161. Він підсумовував, що 
доходостворювальні відомства Чикаго є однією з най-
складніших систем суспільних фінансів у світі і вже точ-
но найбільш заплутану в Сполучених Штатах 162.

Удачливі чиказькі мери відігравали у цій надзвичай-
но роздрібненій і децентралізованій системі роль бро-
керів. Їм вдавалося здійснювати муніципальне управ-
ління не через владу, надану їм конституцією, а завдяки 
політичній і громадській підтримці місцевих співтова-
риств 163.

Багато хто з політичних чарівників Чикаго «позоло-
ченого століття» стояв за смарагдовим екраном, обер-
таючи ручки і коліщатка й натискаючи на кнопки, щоб 
справити враження бурхливої діяльності. Конфлікти і 
конфронтація стали міською повсякденністю. Проте 
на відміну від Дороті Френка Баума, який потрапив в 
країну Оз, чиказьці не могли просто стукнути підбо-
рами і повернутися до мирної реальності. Політика 
прагматичного плюралізму вимагала більшого, ніж 
управління хитромудрими машинками, – вона вима-
гала тяжкої праці. Ті з політиків і громадських діячів, 
хто досягнув успіху на ниві прагматичної політики, 
залишили Чикаго багату спадщину, яка і по цей день 
служить городянам.
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