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У статті висвітлюються деякі аспекти біографії 
президента Філіппін Ф. Маркоса  протягом 4-х каденцій, а 
також досліджується абсолютно унікальний феномен 
міжнародних відносин – «подружня диктатура», який 
пов’язують також з ім’ям Імельди Маркос. 

 Його епоха з 4 каденцій на посаді президента могла 
запам’ятатися реформами та економічним бумом, який 
поставив Філіппіни міцно на ноги. Але дотепер ім’я 
Фердинанда Маркоса частіше згадують у контексті 
однієї з найгірших диктатур, що асоціюється з 
фінансовими скандалами.  

Маркос втратив свій пост 1986 року внаслідок 
повстання, що спалахнуло після очевидних махінацій під 
час чергових президентських виборів, і був змушений 
емігрувати. 

1988 року проти нього у США було порушено 
кримінальну справу за звинуваченням у корупції і 
викраденні кількох мільярдів доларів з казни Філіппін, яка 
не була доведена до кінця через смерть Маркоса 1989 року. 
Його дружина Імельда Маркос, яка при житті чоловіка 
обіймала низку важливих державних постів, повернулась 
на батьківщину і 1991 та 1995 роками безуспішно 
балотувалась на пост президента. 1995 року вона стала 
депутатом Палати представників, однак через три роки 
залишила політику. 

Вплив Маркоса на політику та економіку країни 
простежується досі, через кілька десятиліть після його 
смерті. Наприклад, з 1986 року і донині на Філіппінах діє 



 
особлива Президентська комісія щодо якісного управління, 
основне завдання якої – розслідувати корупційні операції 
колишнього диктатора і в судовому порядку повертати 
нації викрадені в неї кошти.  

Ключові слова: міжнародні відносини, диктатура, 
корупція, клептократія, Філіппіни, Ф. Маркос. 

 
Для політичного керівника досягнення 

щастя народу є його особистим  обов’язком. 
Фердинанд Маркос 

 
Фердинанд Маркос 

(11.09.1917 – 28.09.1989) 
 
Президент Філіппінської Республіки протягом 

1965–1986 років (1973–1981-ті – прем’єр-міністр). 
Політикан, клептократ1 і корупціонер. До останнього дня 
свого життя спирався на підтримку США. Невід’ємним 
елементом його режиму була дружина – співачка і 
королева краси Імельда Маркос.  

 
Республіка Філіппіни – острівна держава в 

Південно-Східній Азії. Незалежна з 12.06.1898 р. (від 
Іспанії); з 04.07.1946 р. (від США). Площа –299 764 км?, 
столиця – Маніла; найбільше місто – Кесон-сіті. 
Населення –  102 921 200 млн осіб. Релігія: католицизм – 
81%, протестантизм – 12%, іслам – 5%, традиційні 
місцеві культи та обряди – бл. 2%. Офіційні мови: 
англійська, філіппінська (тагальська). ВВП / душу 
населення – $2978. 

 

                                                           
1 Клептократія (з грец. Κλπτει ν– красти, грец. Κρτος – влада) – термін, 
яким позначають владу крадіїв, систему влади в умовах якої корупція 
та фінансові зловживання державних чиновниківта політиків стають 
одним із основних стрижнів життя суспільства. 



 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Маркос народився в інтелігентній родині – 
його батько був учителем, а пізніше губернатором і 
конгресменом, а мати вчителькою молодших класів. Своєю 
професією майбутній філіппінський президент обрав 
юриспруденцію. 1939 року Маркос з відзнакою закінчив 
юридичний коледж державного університету Філіппін і 
склав іспити на отримання адвокатського звання. Як 
стверджують біографи Маркоса, ще будучи студентом, він 
став одним зі студентських лідерів, збирав маніфестації, 
був вправним оратором [5], долучившись до активного 
громадсько-політичного життя ще в студентські роки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Переважна більшість досліджень, присвячених темі, 
здійснюється в контексті дослідження феномену 
диктатури, національної безпеки держави та вивчення 
регіональних систем міжнародних відносин. Нині 
абсолютно немає вітчизняних досліджень і наукових 
доробок з теми, однак значний внесок зроблений західними 
та безпосередньо філіпінськими дослідниками, зокрема П. 
Мухаресом [5], К. Педрозою [2], Ф. Манова [10], а також 
класиків світової політичної думки – Х. Арендт [7] та Н. 
Макіавеллі  [9]. 

Формулювання мети статті. Виходячи з 
постановки проблеми, метою статті є дослідження 
феномену «подружньої диктатури» у період правління 
подружжя Маркос, а також вплив цього феномену на 
міжнародні відносини; розглянути місце Філіппін у системі 
міжнародних відносин у період 1965 – 1986 років.  

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням результатів дослідження. 
Бойові дії на Тихому океані Маркос, за даними офіційної 
пропаганди, зустрів у званні лейтенанта військової 
розвідки і брав участь у найзапекліших боях проти японців. 
Із участю Маркоса в Другій світовій війні пов’язана і 



 
легенда про так зване «золото Маркоса» – скарби (близько 
1000 тон золота), награбовані японськими збройними 
силами в азійських країнах під час Другої світової війни і 
поховані японським головнокомандувачем Томоюкі 
Ямасітою на філіппінських островах, розміщення яких 
стало відоме Маркосу, з’явились у його розпорядженні 
1975 року – саме так родина Маркосів пояснювала власні 
численні статки західним журналістам. 

Після звільнення Філіппін та здобуття незалежності, 
Маркоса було призначено радником президента. Так він 
уперше познайомився з таємницями великої політики. 

Будучи, як ми пам’ятаємо, гарним оратором, Маркос 
вирішив балотуватися до Конгресу, отримавши відразу 
70% голосів виборців і ставши у свої 32 роки 
наймолодшим конгресменом того часу [14, c. 470]. У 
листопаді 1965 року, маючи три терміни як конгресмен, 
один – як лідер Ліберальної партії у Сенаті і голова Сенату, 
а також ідеальну біографію, Маркоса обирають 
президентом. 

Основні ідеї суспільства, що  хотів створити 
Маркос, були викладені ним у книжці «Нотатки про нове 
суспільство Філіппін», у якій описувалися шляхи нового 
соціально-економічного розвитку завдяки підвищенню 
продуктивності праці, опорі на власні сили, проведенню 
радикальної аграрної реформи і соціальної перебудови за 
допомогою капіталістичної модернізації під вирішальним 
впливом держави [4]. 

Він, безумовно, не був класичним диктатором, який 
чинить масові репресії, або щось на кшталт того, хоча, 
ставши президентом, і збільшив удвічі чисельність і 
заробітну плату в армії, а за оцінкою американського 
історика Альфреда Маккоя, його репресії зачепили десятки 
тисяч осіб, з яких понад тридцять тисяч було піддано 
тортурам, а три тисячі вбито [1, c. 400]. 20 років правління 
Маркоса ввійшли в історію як період тотальної 
клептократії та гіпертрофованої клановості. Режим 



 
Маркоса, за влучним висловом філіппінського журналіста 
Примітиво Мухареса, отримав назву «подружньої 
диктатури» [5], і, як легко здогадатися, невід’ємним 
елементом цього режиму стала дружина Фердинанда, 
співачка і королева краси Імельда Маркос. 

Імельда Ромуальдес Маркос (народилася 02.06.1929 
р.) – у період правління свого чоловіка була губернатором 
Маніли, міністром, обиралася депутатом парламенту, 
виконувала важливі дипломатичні доручення: має ранг 
Надзвичайного і Повноважного Посла. Після повалення 
режиму Фердинанда Маркоса і вигнання, коли залишилася 
вдовою, вона знову тричі (!!!) обиралася до Палати 
представників (останній раз – 2013 року). За силу і 
жорсткість характеру, у поєднанні з красою і 
витонченістю, її іноді називають «сталевим метеликом». 

Жадібність, марнославство і егоїзм Імельди були 
безмежні. Настільки ж безмежним було і її марнотратство. 
У злиденній, відсталій країні, де люди вмирали від голоду і 
хвороб і жили на 2$ на день, вона одягала на свою собаку 
нашийник з діамантами.  

Туристів, які відвідують палац Малакананг – 
колишню резиденцію президента, а нині музей – вражає 
передусім ненаситна жадібність «сталевого метелика». Під 
колишнім будуаром Імельди міститься приміщення 
площею майже 500 квадратних метрів. Спустившись до 
нього, відвідувачі завмирають від подиву, дивлячись на 
незліченну кількість взуття, сумочок, нижньої білизни, на 
стелажі, забиті шубами з найціннішого хутра та сукнями 
від кращих модельєрів Європи. 

 Під час поїздок до Парижа, Рима чи Нью-Йорка 
Імельда зупинялась у найшикарніших готелях, де її 
апартаменти щодня прикрашалися свіжими квітами. На 
вечірки з багатими молодими повісами вона відправлялася 
на особистому літаку, обладнаному ванною і душем з 
кранами із золота. Імельда навіть придумала особливу 
назву для таких епатажних надмірностей – Імельдіфік. 



 
Дитинство Імельди Ромуальдес (Маркос) минуло в 

злиднях. Під час Другої світової війни Філіппіни були 
окуповані японськими військами. Сім’я Імельди 
залишилася майже без засобів до існування. Близькі до неї 
люди запевняли, що саме знедолене дитинство стало 
причиною жадібності майбутньої дружини диктатора. 
Імельда воліла не згадувати свою бідну юність.  Тому вона 
заборонила книжку «Нерозказана історія Імельди Маркос» 
[2], написану філіппінською журналісткою Кармен 
Педроза. 

Після одруження 1954 року Імельда стала 
незамінним помічником свого чоловіка у проведенні 
виборчої кампанії. Часто, щоб залучити народ на 
передвиборні промови, вона виконувала народні 
філіппінські пісні. 

Протягом першої президентської каденції Маркос 
був змушений зважати на конституцію. За існуючими 
законами, через вісім років правління – у разі поразки на 
чергових президентських виборах – він втрачав свою 
посаду. Аби не допустити цього, 21 вересня 1972 року 
Маркос оголосив у країні воєнний стан, що автоматично 
позбавляло його від стомлюючої і непередбачуваної 
виборчої кампанії і від нападок вільної преси, яка тут же 
була поставлена під жорстку цензуру. 

 Однак невдоволення народу його правлінням 
зростало. Уже через два місяці після введення воєнного 
стану на урочистій церемонії один із присутніх накинувся 
на Імельду з ножем. Нападник був убитий одним з 
охоронців, але до цього він встиг ґрунтовно полоснути 
ножем по руках Імельди. Відтоді Імельда за порадою 
знахаря завжди носила на шиї шарф, щоб уберегтися від 
ножа. До того ж вона ніколи нічого не викидала через 
побоювання, що старий одяг або взуття недоброзичливці 
можуть використовувати проти неї в чаклунських 
ритуалах. 



 
Хоча воєнний стан і зміцнив владу Маркоса, проте 

свій палац, що ретельно охоронявся, він залишав доволі 
рідко. Багато заокеанських дипломатичних місій 
президент доручав своїй дружині. У пік розпалу «холодної 
війни» перша леді Республіки Філіппіни, союзника 
Сполучених Штатів, як спеціальний представник свого 
чоловіка відвідувала з офіційними візитами Китайську 
Народну Республіку, Радянський Союз, соціалістичні 
країни Східної Європи – Румунію, Угорщину, 
Чехословаччину, Східну Німеччину, Югославію, а також 
Кубу, Ірак, Північну Корею. Очевидно, що вона була 
наділена дипломатичним даром, який дозволяв їй мати 
хороші особисті стосунки не тільки з Річардом Ніксоном і 
Рональдом Рейганом, а й з Мао Цзедуном і Леонідом 
Брежнєвим, Кім Ір Сеном і Саддамом Хусейном. Вона, 
зокрема, зуміла переконати лівійського лідера Муамара 
Каддафі виступити посередником у досягненні перемир’я 
між урядом Філіппін та ісламськими сепаратистами з 
Національно-визвольного фронту Моро2, унаслідок чого в 
Тріполі  1976 року були підписані відповідні угоди [11, c. 
300]. 

Завдяки успішним дипломатичним місіям Імельди 
Республіка Філіппіни посіла важливе місце на міжнародній 
арені: ніколи – ані до «ери Маркоса», ані після неї – ця 
країна не мала такого міжнародного авторитету, а її 
керівники вважалися зірками світової політики. 

У постійних роз’їздах Імельду супроводжувала 
велика група її прихильниць, прозваних «леді у 
блакитному». Вони носили традиційні білі сукні з 
короткими рукавами-метеликом і блакитними поясами. 
Разом з ними Імельда їздила по світу, витрачаючи шалені 
суми на покупки і банкети. 

                                                           
2 Ісламістська організація, що бореться за створення незалежної 
ісламської держави для народів моро (сповідують іслам) на півдні 
Філіппін. Створена 1981 року. 



 
Коли вилітав або приземлявся її літак, аеропорт 

Маніли закривали для інших рейсів. Сотні дітлахів, 
одягнених у національні костюми з квітами в руках, 
міністри з дружинами, вищий світ, а також армійська 
верхівка повинні були зустрічати і проводжати її. Її візиту 
в іншу державу передував цілий десант із слуг, камеристок, 
перукарів, кухарів, масажистів, лікарів та ін., а також 200–
300 валіз з особистими речами. 

Під час візиту до Ватикана Імельда була удостоєна 
честі постати перед Іоанном Павлом II. Вона заявила, що 
з’явиться на аудієнцію у своєму звичайному білому 
вбранні. Однак офіційні представники Папи Римського 
ввічливо зауважили, що за протоколом їй слід одягти чорну 
сукню із довгими рукавами. Зрештою Імельда змушена 
була підкоритись. Але вона не забула завданої їй образи. І 
коли Папа Іван Павло II відвідав філіппінську столицю з 
візитом у відповідь, сотні «леді у блакитному» за наказом 
Імельди вітали його у білих відкритих сукнях без рукавів. 

 «Леді у блакитному» допомагали Імельді в 
організації розкішних прийомів. Найурочистіше 
відзначався день народження першої леді. Цей день було 
проголошено  національним святом. Прийом на честь Дня 
народження найчастіше проходив у палаці на березі 
океану, де були два олімпійським плавальних басейни, 
чудове поле для гри у гольф і кілька посадкових 
майданчиків для вертольотів.  

У палаці Імельда із задоволенням співала перед 
гостями. У неї було приємне сопрано, а репертуар включав 
як народні, так і естрадні пісні. Іноді до неї приєднувався 
Фердинанд, і тоді вони дуетом виконували пісні про 
кохання. Гостям зазвичай дарувалися сувеніри – із 
дорогоцінного каменю або золота. У палаці були комори, 
доверху набиті подібними «дрібничками». Ненаситна 
Імельда 1983 року за три місяці витратила в Римі, 
Копенгагені і Нью-Йорку понад п’ять мільйонів доларів, 



 
купуючи все, що попадалося їй на очі – від банних 
рушників до картин Мікеланджело.  

Цікаво знати: Імельда витратила багато коштів 
на колекціонування власних портретів і портретів членів 
своєї сім’ї, які замовляла у відомих нью-йоркських 
художників. Один з цих портретів – копія картини 
Боттічеллі «Народження Венери», на якій з мушлі 
піднімається вона сама. У її колекції були портрети Ненсі 
і Рональда Рейганів, її чоловіка Фердинанда Маркоса, 
генерала Макартура – визволителя Філіппін від японських 
окупантів – та інших людей, яких вона цінувала. 

Але Імельда Маркос роз’їжджала по світу не тільки 
для того, щоб поповнити власний величезний гардероб: 
вона шукала і знаходила політичну й економічну 
підтримку режиму Маркоса, умовляючи монархів і 
високопоставлених осіб з Європи відвідати Філіппіни, 
відпочити там і особисто переконатись у процвітанні 
країни. 

1979 року поблизу Маніли був відкритий шикарний 
курорт Марбелла, призначений для багатіїв з усього світу. 
Імельді здалося, що пісок на пляжах недостатньо світлий. 
Вона тут же відправила літак за піском потрібного кольору 
до Австралії.  

За словами тих, хто добре її знав, невгамовне 
прагнення до влади і шалене марнотратство почались в 
Імельди 1969 року – після того, як вона дізналася про 
любовний зв’язок чоловіка з американською актрисою 
Доув Бімс [2]. За наказом першої леді її негайно видворили 
з країни. Однак Бімс, передбачаючи такий хід, запаслася 
відеоплівками із записами своїх побачень із Фердинандом. 
Копії компрометуючих записів потрапили до рук 
політичних противників Маркоса, зокрема сенатора Акіно, 
який використовував їх у боротьбі проти диктатора. Це 
розлютило Імельду, і 1972 року сенатор за безпідставним 
звинуваченням опинився у в’язниці (а згодом виїхав до 
США). 



 
Публічно зганьблена невірністю чоловіка і 

розповідями Бімс про те, що Маркос вважав дружину 
фригідною, Імельда висунула своєму чоловікові 
ультиматум. Вона не почне домагатися розлучення і буде 
допомагати йому в усьому, але і він не повинен заважати 
здійсненню її грандіозних планів вивести країну в розряд 
передових. 

Цікаво знати: від середини 1970-х років президент з 
року в рік усе відвертіше зловживав владою. Так, 
наприклад, його син – Фердинанд-молодший – став 
губернатором однієї із філіппінських провінцій у 20-
річному віці, навчаючись при цьому в університеті у США; 
старша дочка, Імельда-молодша, керувала «Радою 
молоді»; інша – Ірен, уже у 20-річному віці дирегувала 
манільським симфонічним оркестром. Брат Імельди, 
Бенджамін Ромуальдес, був послом Республіки Філіппіни в 
КНР, а потім у США. Слід зазначити, що в принципі 
«сімейність», «клановість» філіппінці не вважають 
ганебним явищем [3]. Однак Маркос, очевидно, перейшов 
допустимі межі. Свого друга дитинства, Фабіана Вера, 
він послідовно призначав на різні пости: від особистого 
президентського шофера до начальника Генерального 
штабу філіппінської армії. 

У провінційному центрі Північний Ілокос Маркос  на 
базі звичайної середньої школи відкрив новий Університет 
ім. дона Маріано, названого на честь свого батька. На 
острові Палаван було засновано місто Маркос, одне з 
містечок на острові Ромблон було названо Імельда. 

Їхніми іменами називалися вулиці, площі, коледжі, 
палаци, конкурси та фестивалі мистецтв. Для  
обслуговування потреб тільки Ф. Маркоса існувала 
спеціальна поліклініка, оснащена за найвищими 
стандартами.  

Для того, щоб забезпечити божевільну примху 
«першої леді» кожного дня з’являтись у новій сукні, 
працювало спеціальне ательє. 



 
Далекосяжні прожекти Імельди включали в себе і 

проведення в Манілі міжнародного кінофестивалю. 
Почалася шалена гонка. При будівництві величезної 
будівлі, у приміщенні якої повинен був проходити 
фестиваль, сталася катастрофа. На ще сирих бетонних 
перекриттях поспіхом зводилися наступні поверхи, і 
будівля завалилася, поховавши під уламками сто шістдесят 
вісім робітників.  Однак Імельда заявила, що навіть 
національна трагедія не зупинить початої справи, і, аби 
прискорити будівництво, розпорядилася залити руїни 
бетоном і продовжувати роботи. 

До 1975 року Маркос уже повністю втратив 
контроль за дружиною. Вона змусила президента офіційно 
призначити її на один з вищих державних постів і 
перестала приховувати власний інтерес до молодих 
хлопців. Люди, які близько знали Імельду, стверджували, 
що її стосунки з юними «нарцисами» були платонічними. 
Байдужа до плотських утіх, Імельда використовувала їх не 
в будуарі, а лише при появі на публіці, щоб створити собі 
імідж фатальної жінки [2, c. 180]. 

До 1979 року Імельда Маркос отримала таку 
величезну владу, що замінила весь кабінет міністрів, і 
новий уряд називали «кабінетом Імельди». Члени її родини 
та наближені особи отримали високі пости, а всі важелі 
прибуткового бізнесу виявились у руках улюбленців 
«Матері народу», як її почала називати офіційна 
пропаганда. 

Фердинанд розумів, що на постійних сварках вони з 
дружиною довго втриматися при владі не зможуть. 1981 
року він скасував воєнний стан і висунув свою 
кандидатуру на чергові президентські вибори. Вибори 
відбулись під наглядом військових і нікого не здивувало, 
що Маркос знову став переможцем. На честь перемоги за 
нечувані гроші Імельда придбала в Нью-Йорку торговий 
комплекс, розкішні палаци на престижній П'ятій авеню, 



 
адміністративні будівлі на Уолл-стріт і Медісон-авеню, 
старовинні маєтки в Нью-Джерсі. 

Політична та соціальна криза, яка назрівала в країні 
вже протягом кількох років, почалась у серпні 1983 року – 
головний політичний опонент Маркоса, сенатор Акіно, 
який перебував після арешту у вигнанні у США, 
повернувся на Філіппіни. Однак при виході з літака він був 
убитий. Тінь убивства впала на Маркоса. Хоча це 
вбивство, ретельно сплановане і вміло здійснене, було 
найшвидше на руку комусь із його політичних противників 
усередині країни або за її межами, які вирішили таким 
непростим шляхом усунути Маркоса від довголітньої 
президентської влади. 

Хай там як, але саме вбивство сенатора Акіно  і 
стало каталізатором масових  народних виступів. Почалися 
щоденні демонстрації протесту. Народ вимагав 
оголошення імпічменту. На Маркоса почали чинити тиск і 
політичні кола США, які тривалий час були вірним і 
надійним союзником і партнером. 1986 року, усе ще 
сподіваючись на щасливий кінець, Маркос оголосив про 
позачергові вибори президента. 

Дострокові президентські вибори в лютому 1986 
року проходили під гаслами підтримки Корасон Акіно, 
вдови убитого сенатора та матері п’ятьох дітей. Був 
створений міф про незіпсовану владою, недосвідчену в 
політичних справах домогосподарку, яка взялася викрити 
диктатора, що погруз у всіляких гріхах. Підтасовування 
результатів виборів були відмічені з обох боків. Спочатку 
переможцем оголосили Маркоса, а потім К. Акіно – після 
того, як вона закликала до масового протесту й отримала 
потужну підтримку католицької церкви та армії.     

Фердинанд з Імельдою були змушені таємно 
покинути Манілу. 

Змучений хворобою, 28 вересня 1989 року 
Фердинанд Маркос помер у вигнанні на Гавайях, де і був 
похований. І лише 2016 року, за указом президента Родріго 



 
Дутерте та після тривалих судових процесів, тіло Ф. 
Маркоса було перепоховане на Цвинтарі національних 
героїв у  Манілі [6]. 

«Особиста економіка» подружжя Маркосів 
складалась із безлічі процвітаючих підприємств 
промисловості і сфери обслуговування, оформлених на 
ім’я родичів і знайомих. Американський журнал «Сан-Хосе 
Меркурі ньюс» 1985 р. в серії гучних статей розкрив 
механізм нестримного збагачення родини, передусім у тих 
сферах, які пов’язані зі США. Але він так і не зміг 
визначити всіх джерел прибутку, і дотепер кількість 
грошей Маркоса оцінюється від 5 до 10 мільярдів доларів 
[2]. Незважаючи на морально-етичне засудження 
«особистої економіки» президента, очевидно, з точки зору 
права її не можна ідентифікувати з казнокрадством або 
«грабунком». Недарма ж швейцарські банкіри взагалі 
відмовилися прийняти позов уряду Акіно як недостатньо 
обґрунтований і не розкрили таємних рахунків сімейства 
Маркосів. За рішенням американського суду Імельді 
Маркос дозволено зберігати свої заощадження в 
американських банках [20]. 
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Samoilov O.F. “Conjugal dictatorship” as a 

phenomenon of international relations (on the example of 
Republic of the  Philippines). The article highlights some 
aspects of the biography of the President of the Philippines F. 
Marcos during the 4 cadences, and also explores the absolutely 
unique phenomenon of international relations – "marital 
dictatorship," which also binds with the name of Imelda 
Marcos. 

 His epoch of 4 cadences on the post of president could 
be remembered by reforms and an economic boom that put the 
Philippines firmly on its feet. But still Ferdinand Marcos's 
name is often mentioned in the context of one of the worst 
dictatorships associated with financial scandals. 

Marcos lost his post in 1986 as a result of an uprising 
that broke out after apparent fraud during the next presidential 
election and was forced to emigrate. 

In 1988, a criminal case against him in the United 
States was filed on charges of corruption and the theft of 
several billion dollars from the execution of the Philippines, 
which was not brought to an end due to the death of Marcos in 
1989. His wife, Imelda Marcos, who, in her husband's life, 
occupied a number of important state posts, returned to her 
homeland, and unsuccessfully run for president in 1991 and 
1995. In 1995 she became a member of the House of 
Representatives, however, after three years she left politics. 

During the 20 years Ferdinand Marcos spent as 
president of the Philippines, his official salary never rose above 
$13,500 a year. Yet by 1986, when the “people power” 
revolution prompted him and his wife Imelda to flee into exile 
in Hawaii, they had amassed a fortune. Mrs Marcos left behind 
her shoe collection, but her husband brought with him 
jewellery, gold bricks and freshly printed Philippine currency, 
together worth around $15m. In all, he and his cronies are 



 
thought to have plundered perhaps $10 billion. What is more, 
during his time in office thousands of Filipinos were tortured, 
jailed without due process or murdered by the regime’s thugs. 

Marcos left a mixed legacy for future generations. On 
one hand, many laws written by Marcos are still in force and in 
effect. Out of thousands of proclamations, decrees, and 
executive orders, only a few were repealed, revoked, modified 
or amended. On the other hand, his twenty years in power 
represent the bloodiest in the history of Philippines, with more 
extra judicial killings of civic people than those that occurred 
during parallel Latin American dictators like Pinochet. More 
importantly, many people who rose to power under Marcos 
continued to remain in power or even ascended higher after his 
exile, thus leaving a further imprint on present-day Filipino 
affairs. 

Marcos's influence on politics and economy of the 
country is still traced several decades after his death. For 
example, since 1986 to today in the Philippines, there is a 
special Presidential Commission for quality management, 
whose main task is to investigate the corruption of the former 
dictator and to return the nation to the money stolen from it. 

Keywords: international relations, dictatorship, 
corruption, cleptocracy, Philippines, F. Marcos. 

 
Самойлов О.Ф. «Супружеская диктатура» как 

феномен международных отношений (на примере 
Филиппин). В статье освещаются некоторые аспекты 
биографии президента Филиппин Ф. Маркоса в течение 4 
каденций, а также исследуется абсолютно уникальный 
феномен международных отношений – «супружеская 
диктатура», который связывают с именем Имельды 
Маркос. 

 Его эпоха с 4 каденций на посту президента могла 
запомниться реформами и экономическим бумом, 
который поставил Филиппины крепко на ноги. Но до сих 
пор имя Фердинанда Маркоса чаще упоминают в 



 
контексте одной из худших диктатур, что ассоциируется 
с финансовыми скандалами. 

Маркос потерял свой пост в 1986 году в результате 
восстания, вспыхнувшего после очевидных махинаций во 
время очередных президентских выборов, и был вынужден 
эмигрировать. 

В 1988 году против него в США было возбуждено 
уголовное дело по обвинению в коррупции и хищении 
нескольких миллиардов долларов из казны Филиппин, 
которая не была доведена до конца по причине смерти 
Маркоса в 1989 году. Его жена Имельда Маркос, что при 
жизни мужа занимала ряд важных государственных 
постов, вернулась на родину и в 1991 и 1995 годах 
безуспешно баллотировалась на пост президента. В 1995 
году она стала депутатом Палаты представителей, 
однако через три года оставила политику. 

Влияние Маркоса на политику и экономику страны 
прослеживается до сих пор, спустя несколько 
десятилетий после его смерти. Например, с 1986 года и по 
сей день на Филиппинах действует особая Президентская 
комиссия по качественного управления, основная задача 
которой - расследовать коррупционные операции бывшего 
диктатора и в судебном порядке возвращать нации 
похищенные в нее средства. 

Ключевые слова: международные отношения, 
диктатура, коррупция, клептократия, Филиппины, Ф. 
Маркос. 



 

 


