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ЖИТТЯ КИЯН ЗА ЧАСІВ КИЇВСЬКОЇ РУСІ,  
ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛІТЕТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТА 

(ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ТА МЕНТАЛЬНІСТЬ КИЯН) 
 

Анотація. У статті розглядаються особливості формування менталітету киян, їхньої 
культури та побуту за часів Київської Русі у творах істориків-мандрівників, літописців, поетів. 
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Постановка проблеми. Дана проблема є досить актуальною сьогодні. Адже 

кожне європейське місто має свою тривалу історію і чим далі входить історія в 
глибину віків, тим солідніше виглядає місто. Київ та життя його мешканців своєю 
історією сягає в раннє середньовіччя. Кияни є повноправними європейцями і їм 
важливо знати історію рідного міста, проблеми киян за часів Київської Русі для 
ефективної розбудови сучасні інфраструктури міста.  

Стан дослідження. В ХІХ столітті дану проблему досліджували такі вчені як 
М.Ф. Берлінський, який у своїй праці «Історія Києва» висвітлив проблеми Києва 
та розширив краєзнавчу понятійну базу. Вдало змальовував храми, та церкви 
Києва, зокрема, описував роль Десятинної церкви, в обороні міста, де під руїнами 
загинуло чимало киян, проте цей вчинок не був марним, адже мужні дії мешканців 
стримали, на певний час татаро-монгольську навалу, і дали можливість, хоч і на 
принизливих для князівств умовах, вижити [4] .  

Серед відомих дослідників побуту Києва в ХХ столітті можна виділити таких 
як: Боровський Я. Є, Брайчевська О. А, Сергєєва М.С. Зокрема, Боровський 
Я.Є., Архипова Є. І в своїй праці «Дослідження міста Ярослава», вдало змалював 
якісно нові зміни в житті Києва та культурі киян, а саме, перехід до спорудження 
кам’яних будівель, вони поступово витісняли дерев’яні. Брайчевська О. А. вдало 
описує одяг киян, різноманіття якого дозволяє нам зробити важливі висновки 
стосовно устрою Києва та люду, який там проживав, їхнього побуту, моральних та 
духовних цінностей, естетичних смаків. Все, що стосується не релігійних споруд, 
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досліджував Сергєєв М.С., який розглядав житло як частину побутової культури, 
невід’ємну складову менталітету та побуту українців та киян, зокрема. Окрім того 
Січинський В.С. в праці «Чужинці про Україну» зібрав всі описи різних 
арабських, візантійських, європейських мандрівників які не тільки описували 
Русь, та її серце – Київ, але й менталітет киян, їх побут риси характеру, ставлення 
то володаря. Але в сучасному науково-історичному світі часто точаться суперечки 
пов’язані з датою виникнення Києва, а від так, не достатньо дослідженою 
залишається проблема культури та побуту киян. 

А тому метою нашої статті є вивчити та проаналізувати низку різноманітних 
історичних, літературних джерел про стародавній Київ, життя і побут його 
мешканців та прослідкувати вплив даних історичних явищ на сучасних киян. 
Завданням даного дослідження є детальне вивчення та узагальнення 
ментальності киян, їх побуту на основі мемуарів, спогадів мандрівників, що 
подорожували територією України-Русі, а також на основі археологічних даних, та 
документальних літописів.  

Виклад основного матеріалу. Варто зазначити, що перші згадки про Київ, 
одяг та побут киян, їхні звички, ментальність вперше описували арабські та 
візантійські джерела. Ця проблема була завжди цікавою та актуальною.  

Так, життя слов’ян, які проживали на теренах стародавнього Києва до V 
століття, описували греки, зокрема історик Геродот, в праці «Історія», описав 
Скіфію. За деякими версіями, саме Геродотова згадка про скіфів-землеробів і дає 
нам підстави вважати, що це є прадавні слов’яни, які заселяли лісостепову та 
лісову зону сучасної України. Зокрема, Геродот описував звичаї скіфів 
скальпувати та осліплювати ворогів, що було характерним для деяких 
найжорстокіших руських князів. 

Перші ґрунтовні писемні згадки про киян можна знайти в арабських та 
візантійських джерелах. Зокрема, в праці араба - мандрівника Аль Джайгані 
«Книга доріг для пізнання держав» описано місце розташування стародавнього 
Києва. В праці було описано не лише місце розташування Куяби (така арабська 
назва Києва), але й уявлення арабів про киян, їх звичаї, які неймовірно вражали 
чужинців.  

Арабський письменник Аль-Масуді, описуючи киян Х століття, надає 
відомості не тільки географічного характеру, а й етнографічного, де описує 
шанобливе ставлення різних слов’янських народів до свого князя, та визнання 
київського князя не тільки киянами, а й іншими слов’янськими народами.  

Ібн Даст у праці «Книга добрих скарбів» (Х ст.) описав звичаї та особливі 
риси характеру киян, їхнє вбрання та побут. На основі цих праць можна 
прослідкувати як змінювались мешканці Києва від до державного періоду і до 
розбудови Давньоруської держави, зокрема, Ібн Даст писав, що кияни-русини 
носили золоті прикраси, але одягались досить неохайно, проте люди були 
гостининими.  

Візантійські джерела представлені працями Патріарха Фотія, Костянтина 
Порфирородного, Лева Диякона та інших. Вони описували войовничість та 
агресивність слов’ян та киян, зокрема. Побут киян вони вивчали під час 
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військових походів Київської Русі на Царгород. Відомості про киян старокняжої 
доби можна віднайти в західно-європейських джерелах, зокрема, в працях Бруно з 
Кверфурта та Тітмара Марзебургського, які влучно описали перехід у спадок 
землі серед киян за принципом від батька до сина від старшого сина до меншого, і 
хоч це явище було зображено європейцями на прикладі Володимира, проте такий 
стан речей панував в давньоруському суспільстві загалом. 

Серед давньоруських дослідників найвлучніше описує побут та звичаї киян 
літописець Нестор в «Повісті минулих літ». Цей літопис, по суті справи, був 
унікальною пам’яткою української писемності ХІ–ХІІ століття, яка описує на тлі 
історії України-Русі життя та побут киян, їхні вподобання, пристрасті, наприклад, 
спорудження в Києві лазні змальовує процес миття як певний ритуал. В книзі 
також вдало описано значення міської громади, так званого народного віча, до 
якого входили звичайні кияни, які приймали активну участь в управлінні як містом 
так і Руссю в цілому, що свідчить про високу правову культуру киян. Саме 
Народне Віче вирішувало питання війни чи миру і інші важливі питання міста. З 
Народним Вічем, як правило, радився князь. 

Варто зазначити, що кияни були завжди європейською народністю, яка 
відзначалась високою освіченістю, культурою, привітною поведінкою. Окрім того, 
Київ постійно розвивався, а отже і змінювались вподобання самих киян, 
з’являлись нові звичаї, змінювався і їх зовнішній вигляд. Досить важливим є той 
факт, що кияни зберегли ці тенденції і пронесли їх крізь віки від Русі до 
сьогодення. 

Хотілося б звернути увагу на деякі цікаві факти з життя стародавніх киян, їхні 
проблеми та звичаї [1]. Починаючи з V століття, одразу з виникненням міста 
розпочинається і розвиток ремесла, Київ стає центром торгівлі, тут 
перетинаються важливі політичні шляхи. Самі ж кияни з давніх літ 
зарекомендували себе, як високоорганізована спільнота, про що свідчило чітке 
підпорядкування князю, зокрема, про це писав арабський письменник Ібн-Даст (Х 
століття): «Їх вождь коронується; вони йому підпорядковуються, і від його наказів 
не ухиляються» [9]. В пересічних киян побут залишався доволі убогим, але не 
дивлячись на це, при обороні міста від нападів печенігів, половців вони 
відрізнялись згуртованістю та мужністю. Цей факт неодноразово підтверджувався 
і під час великих будівництв [2]. Соціальний склад населення Київської Русі був 
дуже різноманітний, до нього входили міська аристократія (мужі), люди – міська 
знать, молодші люди – мешканці міста, чернь – найбідніші прошарки міста та 
смерди – селяни. Основну масу населення міст, в тому числі й Києва, складали 
саме люди, молодші люди, чернь.  

 Проте, Київ мав ще одну політичну перевагу перед іншими містами – це те, 
що в ньому був князь зі своєю дружиною, внаслідок чого активно покращувалась 
інфраструктура міста. Кияни були високодуховними та віруючими людьми, 
зокрема, про це свідчить розбудова храмів та соборів. А сам Київ отримав другу 
назву – Золотоверха столиця. Так духівництво за рахунок десятини, що збирали з 
киян та церковних земель утримувало київські монастирі такі як Печерський, 
Михайлівський Золотоверхий (1108 р.), Видубицький (1070–1088 рр.).  
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Проте, серед киян був досить поширеним не лише обов’язковий десятинний 
податок, а й таке явище як меценатство, пожертва серед всіх верств міста [5].  

Отож, храми, монастирі, церкви були тим фактором, що об’єднував киян в 
ситуаціях лиха чи радості. Про набожність жителів Києва свідчить також 
розташування вулиць міста навхрест, що мало як релігійне, так і практичне 
значення, адже Київ був зручним не лише для власних мешканців, а й для гостей 
міста. Наступною важливою рисою киян, що надає їм європейського менталітету, 
є насамперед, явище широкої міської демократії, коли в суспільно-політичному 
житті міста приймали участь, так звані, верстви «нищих и худых», «всех людей», 
«всех киян». Окрім управлінської функції, бояри та всі інші кияни виконували 
роль дорадчого органу князя [9]. 

 За сильної князівської влади Народне віче було додатком до верховної влади 
князя, за слабкої – залежність була зворотною. 

Наступним важливим компонентом побуту киян є житло та одяг, на основі 
вивчення яких можна досліджувати історію міста.  

Житла у древніх киян були, переважно, дерев’яними, лише за часів Ярослава 
заможні кияни споруджували кам’яні будинки. Важливою складовою їхнього 
житла була, так звана, Руська піч, яка мала ряд призначень та була важливим 
елементом давньоруського житла. За численними археологічними та літописними 
джерелами житла оздоблювались тканинами, які поділялись на декілька типів – 
постільне вбрання, тканини для столу (скатертини), різні типи завіс та запон, 
дрібні ткані речі утилітарного призначення. Серед меблів переважали ліжка, 
скрині та столи, проте, столи були не в кожній оселі, а лише в заможних киян, і як 
правило, розташовувались в бенкетній залі. Виходячи з аналізу численних 
літописів таких як «Слово про багатого та убогого», «Слово о полку Ігоревім» та 
інших в інтер’єрі киян зберігались слов’янські традиції, а саме досить бідне 
оздоблення [10].  

Переважна більшість мешканців давньоруських міст носили одяг, взуття і 
головні убори, виготовлені із місцевих матеріалів — льону, конопель, шкіри, 
хутра. Одяг шили із лляних, конопляних та вовняних тканин, які ткали у кожній 
оселі [5]. 

Так, у «Повісті минулих літ», 980 p. наводиться повчальний опис доброї 
дружини і господарки в домі, яка, взявши вовну і льон, своїми руками спряде їх і 
витче з них тканину, яка піде на пошиття одягу домочадцям — «вси свои одети 
будут». Лляні тканини були двох ґатунків — тонкі (частини) і грубі (толстини). 

Товста вовняна тканина із грубої, погано вичесаної вовни мала назву 
«власниця» або «вотола», і використовувалась для пошиття однойменного одягу 
черні [7]. 

Особливо шанувались ті елементи одягу, які були виткані руками жінок, 
особливо знатного роду, і в знак гостинності таким одягом нагороджували 
іноземних послів і купців від імені господині дому. За одягом можна було 
прослідкувати майнову диференціацію серед киян, так, наприклад, нижній та 
верхній літній одяг мали заможні кияни (мужі та люди), незаможні міщани 



 
97 

(молодші люди); для виготовлення буденного одягу широко використовували 
толстину та ряднину — грубі тканини із льону та конопель.  

 Досить часто в літописах можна віднайти такі назви одягу князів і бояр як 
«порти дорогий», «очервлена и багряна оденья, вси женчюгом иссаждени», і 
вбрання звичайних киян названі «портища», «рубища» та «худий руби» [6]. 

Висновки. Отже, в результаті проведеного дослідження, ми прийшли до 
наступних висновків: перші поселення були розташовані в районі Замкової гори. 

Першими поселенцями були різні слов’янські племена. Саме їх і можна 
вважати першими киянами, після заснування міста та подальшого перетворення 
його на центр Русі з’явилися різні типи киян – міська аристократія (мужі), люди 
– міська знать, молодші люди – мешканці міста, чернь – найбідніші прошарки 
міста. Відповідно до цього і визначався їхній рід занять. Тому не дивлячись на різні 
підходи до того кого можна вважати першими киянами, все ж переважно 
населення Києва складалось з автохтонних племен, його ж верхівка мала 
варязьке коріння (Аскольд та Дір). Традиції та менталітет, що були закладені за 
часів Київської Русі увійшли до культури сучасних мешканців міста, що робить їх 
повноцінними європейцями. 
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