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Під поняттям “соціальна держава”  традицій-
но прийнято розуміти сукупність соціальних 
інститутів капіталістичного суспільства. Дер-
жави Стародавнього Сходу не лише за часом 
свого існування не відносяться до цього періоду, 
але й узагалі були першими формами державно-
го життя, які часто вчилися на власних помил-
ках, не маючи від кого перейняти конструктив-
ний досвід. Проте ці держави – у своїй більшості 
деспотичні за формою правління, з антидемок-
ратичним кастовим ладом – не могли ігнорувати 
соціальні настрої і під тиском повсталого люду 
були змушені коректувати (часом дуже радика-
льно) свою соціальну політику. Частина вимог 

народу була потоплена у його крові, частина 
змін відбувалася у дусі вимог народу й була 
спрямована на пом’якшення умов життя, зни-
ження податкового тиску, придушення свавілля 
панівних верств. Звичайно, у цей період ще не 
йшлося про такі пріоритети сучасної соціальної 
держави, як охорона здоров’я, освіта, забезпече-
ність зайнятості населення, соціальний захист, 
але соціальна політика у цих державах, хоч і 
своєрідно, періодично, але здійснювалася. Ми 
поставили за мету виявити елементи протосоціа-
льної держави, тобто найбільш ранні її прояви, 
зародки, які аж у XX столітті дали повноцінні 
плоди. Одним із шляхів досягнення цієї мети є 
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аналіз внутрішньої політики таких стародавніх 
держав, як Вавилон, Єгипет, Індія, Китай, Асси-
рія та ін. 

У Месопотамії злом вважалося беззаконня 
та безладдя, несправедливість і гноблення, жор-
стокість і невблаганність. Існуюче суспільство 
не здавалося жителям Месопотамії ідеальним. 
Зростаюча майнова і соціальна нерівність, поява 
особливо жорстоких форм рабства бентежили 
багатьох, у т.ч. й непоодиноких представників 
правлячої еліти, розцінювалися ними як амора-
льні явища. Не випадково, акт звільнення раба 
сприймався у Вавилоні як акт милосердя. Нерід-
ко приклад такого гуманного ставлення до бли-
жнього показували вавилонські та ассирійські 
царі. Проте населення не допускало й думки про 
радикальні зміни у суспільстві; соціальна стабі-
льність ставилася вище за химеру соціальної 
перебудови. Нормальним суспільним станови-
щем населення Месопотамії вважало таке, за 
якого кожен задовольнявсь своїм місцем у суспі-
льній ієрархії. Рабство не сприймалося громад-
ською думкою як щось неприродне, засуджува-
лися лише його найбільш жорстокі прояви. 

Лугаль (правитель) під час війни міг влашто-
вувати масовий забій полонених. Жерці справно 
збільшували плату за культові послуги. Свавілля 
чиновників у середині III тис. до н.е. призвело 
до соціального вибуху у такому месопотамсько-
му місті-державі, як Лагаш. Зміна правителя, 
яким став Уруінімгіну, призвела до зменшення 
податків, поборів, плати за культові послуги, 
скасування боргів тих, хто потрапив через їх 
вчасне неповернення у кабалу. Ці реформи трак-
туються неоднозначно? Одні дослідники тракту-
ють його як соціальний переворот, інші – лише 
як косметичний засіб, призначений випустити 
пару з котла [1, c.137]. Ймовірно, друга точка 
зору об’єктивніша, адже цар-реформатор не 
здійснив бодай елементарної чистки державного 
апарату, навіть більше, доручив боротися із чи-
новницьким свавіллям тим, хто ці зловживання 
допускав. 

Ні майнової, ні соціальної рівності у месопо-
тамських общинах не існувало. Міцніла общин-
на верхівка (жрецтво, т.зв. клієнти, чиновницт-
во), а незначна частина общинників навпаки 
бідніла і влаштовувалася на роботу у царсько-
храмове господарство за пайок чи службовий 
наділ. 
Царство Шумера й Аккаду (III династія 

Ура) загнало суспільство у глухий кут. Майже 

усе населення стало підневільним, животіло у 
трудових таборах, працювало без вихідних, не 
маючи права заводити сім’ю на період виконан-
ня примусових робіт. Майнове та соціальне роз-
шарування зайшло у шумеро-аккадському суспі-
льстві так далеко, що знать мусила запобігати 
соціальним конфліктам, про що свідчать закони 
Шульги, законодавство міста-держави Ешнунна, 
зорієнтовані на урегулювання домашнього рабс-
тва, захист приватної власності. 

У Стародавньому Вавилоні (II ст. до н.е.) 
законодавство встановлювало розмір орендної 
плати у неврожайні роки такий самий, як і у бла-
гополучні, але воїнів держава оберігала від по-
жадливих лихварів. У вавилонському суспільст-
ві процвітало лихварство і відповідно – боргова 
кабала. Надто бурхлива діяльність лихварів за-
грожувала державі зубожінням казни від недо-
бору податків, послабленням військової органі-
зації, соціальними негараздами. Тому держава 
намагалася обмежити лихварство, уберегти ос-
новну масу общинників від розорення. Відомий 
тогочасний державний діяч цар Хаммурапі вже 
на другому році свого царювання скасував усі 
боргові зобов’язання, але саме лихварство збе-
ріг. Його закони реґламентували лихварський 
відсоток, дозволивши кредиторові забирати у 
боржника лише ту частину майна, яка покривала 
позичену суму і річні, повертати борги вже було 
не обов’язково сріблом, а й продуктами, не до-
зволялося забирати у боржника увесь врожай. У 
неврожайний рік стягнення боргу відстрочува-
лося до кращих часів. Коли б боржник, працюю-
чи у кредитора, помер через погане утримання, 
кредитор міг поплатитися за це своїм життям. 
Закон оберігав від непомірного визиску і найма-
них працівників, але вельможні особи часто йо-
го ігнорували. 

У історико-правовій літературі нерідко мож-
на зустріти ідеалізацію державного механізму 
Вавилону. Зокрема, висловлюється думка, що 
держава у Вавилоні забезпечувала «гармонійну 
рівновагу» між різними верствами суспільства. 
Насправді, «соціальна гармонія» у суспільстві, 
де існували раби та рабовласники, бідні та бага-
ті, була утопією, а старовавилонське суспільство 
знало, що таке соціальні негаразди та вибухи. 

В Ассирії активно розвивалося рабовласниц-
тво, але його основними джерелами, на відміну 
від Вавилону, були не війни, а кабала та работо-
ргівля. Одним із засобів закабалення слугували 
оживлення в біді, тобто матеріальна допомога в 
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голодні роки, за яку оживлений потрапляв у за-
лежність від “благодійника”. Форми залежності 
в ассирійському суспільстві були різноманітні. 
Рабів у країні було небагато, основну масу насе-
лення становили дрібні й середні самостійні 
виробники, переважно селяни-общинники. Усі 
привілейовані суспільні групи користувалися 
низкою пільг, однак потрібно відзначити, що 
різкого поділу на соціальні стани в Ассирії не 
відбулося. Рабам у Ассирії жилося легше, ніж в 
інших країнах Передньої Азії, бо наплив війсь-
кової здобичі робив непотрібним надмірний ви-
зиск рабської праці. Ассирійський раб навіть міг 
мати власну сім’ю та господарство, укладати 
договори від свого імені, тримати рабів, висту-
пати у суді, викуплятися на волю. І хоч класові 
відносини в ассирійському суспільстві були роз-
винені порівняно слабо, воно не вирізнялося 
особливою стабільністю і містило загрозу соціа-
льного вибуху. 

У Стародавньому Китаї, який часто стика-
вся із проблемою аграрного перенаселення, 
життя людини особливо не цінилося. Напри-
клад, на похороні імператора могли вбити десят-
ки його наложниць, замурувати живцем будіве-
льників його підземного склепу. У давньокитай-
ському суспільстві, на відміну від давньоіндій-
ського, не існувало закостенілих соціальних ста-
нів. Якщо прослідкувати історію Стародавнього 
Китаю, то основним гаслом майже усіх соціаль-
них вибухів була вимога відродити старі поряд-
ки у державі, запроваджені “мудрецями” й 
“ ідеальними” імператорами та знехтувані нині-
шніми верхами, через що дослідники зарахували 
китайців до найбунтівніших, але найменш рево-
люційних народів. 

Усі сфери суспільного життя Китаю зазнали 
могутнього впливу оригінальних ідеологічних 
систем, які з’явилися в середині I тис. до н.е. і, 
на думку китаїстів, служили опорою економіч-
ному та політичному пануванню суспільної елі-
ти. На відміну від більшості старосхідних циві-
лізацій, передусім староіндійської з її безприк-
ладною станово-кастовою системою, староки-
тайське суспільство будувалося на клановій ос-
нові й виглядало соціально мобільним, між його 
суспільними верствами не існувало нездоланних 
соціальних бар’єрів, перехід із однієї соціальної 
групи в іншу здійснювався автоматично. Якщо в 
Індії суспільно-політична активність населення 
була майже нульовою, то в Китаї, навпаки, дуже 

високою, що випливало із популярної конфуці-
анської ідеї про те, що кожен є ковалем свого 
щастя. 

Про світанок китайської державності – дер-
жаву Шан-Інь – про систему суспільних відно-
син ми не маємо надійних даних. Можна лише 
стверджувати про наявність у шанському суспі-
льстві майнового та соціального розшарування, 
що очевидно з огляду на наявність кількох типів 
тогочасних поховань: якщо вождів і князів шан-
ці хоронили у просторих могилах з численними 
людськими жертвопринесеннями, то бідняків 
закопували у землю без домовини. Припуска-
ють, що саме тоді почала формуватися оригіна-
льна китайська система соціальних рангів. 

Остаточно система спадкових рангів у Китаї 
склалася у X-IX ст. до н.е. і виглядала так: ван 
(цар), чжухоу (знать), дафу (начальники кланів), 
ші (глави великих патріархальних сімей), шу-
жень (простолюдини). Між представниками 
різних рангів існувала васальна залежність і як-
найсуворіша субординація, що проявлялося у 
відмінностях в матеріальному забезпеченні, 
озброєнні, термінології. Напр., вану дозволялося 
їсти будь-яке м’ясо, чжухоу – лише яловичину, 
дафу – свинину, ші – рибу, шуженям – ніякого 
м’яса. Спадковий ранг не був лише престижним 
титулом, а від нього залежав достаток кожного 
китайця. Отже, поступом суспільного ладу Ки-
таю у порівнянні зі Стародавньою Індією була 
відсутність глухої, непрохідної стіни між ранга-
ми.  

У Китаї доби Східного Чжоу (VIII-III ст.) 
внаслідок специфічної аграрної політики прис-
корилося майнове та соціальне розшарування 
населення. Розмір податку із селян досягав ⅔ 
урожаю. Наприкінці IV ст. до н.е. у царстві 
Цзінь з’явилися перші писані закони, які перед-
бачали можливість відкупитися від покарання, 
але розміри відкупного були вражаюче велики-
ми, а тому по кишені лише заможним. Життя 
людини у цей час було зовсім знецінене: напр., у 
бою при Іцюй (293 р. до н.е.) переможці відруба-
ли голову 240 тис. полонених, після бою при 
Чанпіні живцем закопано 400 тис. осіб [2]. 
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