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У статті висвітлюються деякі аспекти 

постколоніального розвитку Конго 1965–1997 роками, 
досліджується постать Мобуту Сесе Секу та 
аналізується роль і вплив провідних акторів міжнародних 
відносин того часу на становлення і розвиток його 
диктатури.   

Мобуту захопив владу 1965 року після державного 
перевороту і став диктатором. Він змінив назву країни з 
Конго на Заїр (1971). Період правління Мобуту 
характеризується надзвичайно низьким рівнем життя 
заїрського населення, корупцією та клептократією. 

Ще з самого початку свого правління Мобуту почав 
цілеспрямовано знищувати своїх політичних опонентів. 
Президент був навчений досвідом своїх попередників і 
добре знав, що для того, аби протриматися у владі, йому 
необхідно буде використати жорсткі заходи. 

Правління Мобуту увійшло в історію як одне з 
найбільш корумпованих в двадцятому столітті. 
Процвітало хабарництво та казнокрадство (в особистих 
цілях один з дипломатів використовував навіть 
посольство Заїру в Японії). У самого президента було 
декілька палаців в Кіншасі та інших містах країни, цілий 
автопарк «Мерседесів» та особистий капітал в 
швейцарських банках, який до 1984 року становив 
приблизно 5 мільярдів доларів (на той момент ця сума 
дорівнювала зовнішньому боргу країни). 
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Все це призвело до того, що економічна та 
соціальна інфраструктури країни були майже повністю 
знищені. Заробітна плата затримувалася місяцями, 
кількість голодуючих та безробітних досягла небувалих 
розмірів, на високому рівні знаходилася інфляція. Єдиною 
професією, яка гарантувала стабільний високий 
заробіток, була професія військового: армія була опорою 
режиму. 

Ключові слова: Африка, міжнародні відносини, 
постколоніалізм, корупція, клептократія. 

 
«Голодні та безробітні люди – це матеріал, з якого 

будуються диктатури» 
 (Франклін Д. Рузвельт, 32-й президент США) 

 
Мобуту Сесе Секо (уродж. Жозеф-Дезіре Мобуту) 

(14.10.1930–07.09.1997)  
Конголезький державний і політичний діяч, 

президент Демократичної Республіки Конго (Заїр) 1965–
1997 роками. Період його правління характеризується 
непотизмом та клановістю. Останній із диктаторів 
періоду «холодної війни». 

 
Демократична республіка Конго (1971–1997 роки – 

Заїр) – держава в Центральній Африці. Незалежна з 
30.06.1960 р. (від Бельгії)1. Межує із Республікою Конго, 
Центральноафриканською Республікою, Південним 
Суданом, Угандою, Руандою, Бурунді, Танзанією, 
Замбією, Анголою. Площа – 2 345 410 км², столиця – 
Кіншаса. Населення – 77,433 млн осіб. Релігія: 
католицизм – 50%, протестантизм – 20%, іслам – 10%, 

                                                           
1У період 1885 – 1908 рр. ДР Конго була власністю бельг. короля 
Леопольда ІІ. 
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кімбангуїзм2 – 10%, місцеві культи та обряди – 10%. 
Офіційна мова: французька; місцеві мови та діалекти – 
лінгала, кінгвана, кіконго, чілуба. ВВП / душу 
населення – $704 (країна має найбільші у світі поклади 
кобальту, германію, танталу, діамантів і найбільші в 
Африці поклади урану, вольфраму, міді, цинку, олова, а 
також значні поклади нафти, вугілля, залізних руд, 
марганцю, золота та срібла). 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її 

зв'язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями. Новітня історія Африки рясніє 
чудернацькими фігурами на чолі молодих незалежних 
держав. Більшість з них були жорстокими тиранами та 
ледве грамотними. На цьому тлі виділяється колишній 
президент Заїру Мобуту Сесе Секо – талановитий політик і 
одна з найсуперечливыших постатей серед лідерів 
постколоніальної Африки. 

Жозеф-Дезіре Мобуту (уроджене, від 1971-го – 
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга, що в 
перекладі з мови бенгала означає «Всесильний воїн, який 
завдяки своїй витривалості і непохитності буде 
перемагати, буде йти від перемоги до перемоги, 
залишаючи за собою лише полум’я») може вважатись 
однією з найколоритніших і найсуперечливіших постатей 
постколоніальної Африки з декількох причин: 

- по-перше, йому вдалося протриматись у владі 32 
роки, що є типовим, наприклад, для Європи чи 
Латинської Америки, однак,не для Африки, де 
хунти перманентно змінюють одна одну, а 
військові перевороти в дійсності виступають 
аналогом демократичних виборів; 

                                                           
2Конголезська релігійна община протестантського спрямування, 
заснована 1921 року проповідником Симоном Кимбангу. 



- по-друге, зберегти єдність величезної за розміром 
держави, до складу якої входять сотні різних 
народностей і постійно між собою конфліктують. 

          Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Переважна більшість досліджень, присвячених темі, 
здійснюється у контексті дослідження феномену 
диктатури, національної безпеки держави, вивчення історії 
і проблем постколоніальної Африки та регіональних 
систем міжнародних відносин. Нині абсолютно немає 
вітчизняних досліджень і наукових доробок з теми, однак 
значний внесок зроблений західними дослідниками К. Янг 
[1]; окрім того, у якості теоретичної основи для 
дослідження було використано роботи класиків світової 
політичної думки, зокрема Х. Арендт [4], Ніколло 
Макіавеллі [10], С. Московичи [14] тощо. 
          Формулювання мети статті. Виходячи з постановки 
проблеми, метою статті є  дослідження феномену 
африканської диктатури у період правління Мобуту Сесе 
Секу та вплив цього явища на міжнародні відносини 
періоду «холодної війни»; розглянути місце ДР Конго у 
період 1965–1971 років. 
          Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням результатів дослідження. 
Рідним дядьком майбутнього маршала по лінії матері, на 
честь якого і назвали хлопця, був чаклун Мобуту Сесе 
Куку із селища Гбадоліте, яке Мобуту вважав своєю 
батьківщиною, і вже ставши президентом, саме там 
розмістив свою резиденцію, що називали «Версаль у 
джунглях», а також побудовану поруч злітно-посадкову 
смугу для власного літака марки «Конкорд», подарованого 
американцями, на якому керманич Заїру літав до Парижа 
на шопінг, а також до американського Діснейленду у  
різний час супроводі різних жінок – першої дружини Марі-
Антуанетти, другої дружини Бобі і коханки, яка, як 
стверджують дослідники та очевидці, була, як дві краплі 
води, схожа на Бобі [2; 3]. Що ж стосується державних 



транспортних літаків, то вони, для прикладу, 
використовувалися для того, аби возити на випас до 
Південної Америки особисте стадо породистих корів [5]. 
Існує легенда, що в дитинстві Жозеф проявив 
безстрашність під час полювання на леопарда і можливо, за 
твердженням І. Муського, пам’ятаючи про це, Мобуту 
ніколи не розлучався з леопардовою шапкою та міцною 
різною тростиною, які стали зовнішнім атрибутом його 
влади [16, 412] та сформували один із найупізнаваніших 
образів ХХ століття. До речі, як стверджували сам вождь та 
офіційна пропаганда, тростина важила 50 кілограмів і 
підняти її міг тільки він [1, 387]. 
           Варто також зазначити, що існує ще низка версій 
щодо походження та дитячих років Мобуту Секу, які також 
прийняті в наукових колах, зокрема, повідомляється про те, 
що в дитинстві майбутній диктатор був усиновлений 
католицьким місіонером, завдяки цьому хлопець не помер 
від голоду та отримав можливість навчатись у 
католицькій гімназії, де грав на позиції голкіпера у складі 
футбольної команди і був звідти відрахований за 
пристрасть до алкоголю та жінок. Що сталось із його 
батьками – невідомо. Відповідно до однієї версії, вони 
загинули внаслідок нещасного випадку; інша версія 
говорить про те, що їх вбили, а третя стверджує, що батьки 
самі кинули хлопця напризволяще [13]. 
            За законами Бельгійського Конго виключення із 
навчального закладу означало потрапляння до армії, тож у 
19 років Жозефа призвали до бельгійських колоніальних 
військ, де йому – молодому, грамотному та 
перспективному – дуже сподобалось. Керівництво 
звернуло увагу на тямущого новобранця і направило його 
до військового училища, яке Жозеф Дезіре закінчив 1953 
року, опанувавши спеціальності секретаря, стенографіста і 
бухгалтера. Потім працював у штабі, де отримав чин 
старшого лейтенанта завдяки доброму знанню французької 
мови та вмінню заводити впливових друзів. 



             Під час проходження служби в армії майбутній 
«Сталін конголезьких джунглів» був завербований 
поліцією і вже після демобілізації у званні лейтенанта 
бельгійської армії і, працюючи спортивним журналістом 
однієї зі столичних газет, насправді був інформатором 
бельгійської адміністрації [5]. 
             Однак військова справа не приваблювала 
майбутнього керівника. У 25 років він зняв погони і 
влаштувався редактором спочатку до тижневику «Авенир», 
а потім до «Актуаліте Африкан». Тут він захопився 
політикою і 1958 року Мобуту вступає до партії 
«Національний конголезький рух», заснованої та 
очолюваної націоналістом і романтиком Патрісом 
Лумумбою3, – одним з найвідоміших політичних лідерів 
Африки 60-х рр., таким чином закладаючи перший камінь 
у фундамент своєї майбутньої політичної кар’єри. 
1959 р. Мобуту направили стажуватися в «Інформконго» 
до Бельгії, де Лумумба доручив новому соратнику 
представляти партію в Брюсселі. Тут Мобуту отримав 
досить солідну освіту в Інституті соціальних досліджень і в 
Інституті журналістики. Він багато читав і став гарячим 
шанувальником де Голля, французької літератури і 
класичної музики. 
         Коли влітку 1960 року Демократична Республіка 
Конго здобула незалежність від Бельгії, Секо вже обіймав 
посаду начальника генштабу збройних сил. Варто, до речі, 
зазначити, що шлях Мобуту до влади є вкрай типовим для 
Африки: служба в армії, знайомство з впливовим 
політиком, самостійна політична кар’єра. 
         Хай там як, але відразу ж після проголошення 
незалежності країна опинилася зануреною в громадянську 
війну, центром якої стала багата мінеральними ресурсами 
та населена бельгійцями провінція Катанга. Ситуація, до 

                                                           
3Перший прем’єр-міністр ДР Конго після здобуття країною 
незалежності. 



того ж, погіршувалася конфліктом між консервативно 
налаштованим президентом Касавубу і прем'єр-міністром 
Патрісом Лумумбою, який дотримувався 
лівонаціоналістичних поглядів. Відкрите протистояння 
двох перших осіб держави викликало параліч роботи 
центрального уряду. Зрештою, 5 вересня 1960 року 
Касавубу і Лумумба оголосили про відставку один одного. 
У даному конфлікті Мобуто спочатку по радіо оголосив 
про те, що він нейтралізує і прем’єра і президента, а 
країною тимчасово керуватиме колегія комісарів, а 
потімстав на бік президента, уперше застосувавши на 
практиці один із класичних принципів макіавеллізму [10], і 
вже на його боці вів боротьбу з іншими претендентами на 
президентське крісло. ООН передала Мобуту мільйон 
доларів на закупку провіанту для армії. Одним із перших 
розпоряджень Секо був наказ про необхідність радянським 
і східноєвропейським дипломатам покинути країну 
протягом 24 годин [18]. Пересічні ж конголезці все частіше 
почали вбачати в постаті Сесе Секо так звану «тверду 
руку», яка була необхідна молодій незалежній державі, а 
кількість прихильників Мобуту щоденно збільшувалась. У 
листопаді 1965 року майбутній маршал-мільярдер 
зрозумів, що більше не потребує допомоги й підтримки 
президента Касавубу і відправив того у політичне заслання, 
вдруге застосувавши принципи макіавеллізму. Почався 
період правління Мобуту Сесе Секо, який тривав майже 32 
роки. 
Ставши президентом країни, Мобуту насамперед подбав 
про зміцнення свого становища. Він залишив за собою 
посаду головнокомандувача збройними силами і очолив 
ряд ключових міністерств – закордонних справ, 
національної оборони, безпеки території та юстиції. На 
відміну від багатьох африканських тиранів новітнього 
часу, генерал зробив ставку не на військову диктатуру, а на 
створення авторитарного президентського режиму. Нова 



конституція, прийнята в червні 1966 р., легалізувала 
президентське правління. 
          Як будь-який політик, що прийшов до влади 
насильницьким шляхом, Мобуту не довіряв армії, особливо 
вищому офіцерському складу. Аби позбутися авторитетних 
і освічених офіцерів, час від часу стали проводитися 
«чистки», у результаті яких дві третини офіцерів, які 
отримали освіту в Бельгії, були заарештовані. Поступово 
створювалися елітні військові частини, до складу яких в 
основному набиралися люди з рідного племені президента 
– нгбанді. 
           Для боротьби з опозицією у країні були створені 
секретна служба і військова розвідка, навчені ізраїльським 
«Моссадом». Кожна з них розгалужену інформаційну 
мережу, власні в’язниці, фахівців з ведення допитів. 
Обидві служби мали безпосередній доступ до президента і 
кожні шість годин доповідали йому про ситуацію. 
Опозиціонери жорстоко переслідувалися. Широко 
застосовувалися арешти, викрадення, тортури іта страти. 
         Слід відмітити одну характерну особливість стилю 
правління Мобуту, яка, на нашу думку, відрізняла його від 
інших африканських диктаторів, скажімо Іді Аміна чи 
Ж.Б. Бокасси – він не проводив масових репресій іне 
знищував пересічних громадян власної держави. Солдати 
розправлялися лише з політичними конкурентами, які 
реально претендували на владу.  
         Зазначимо, однак, що єдиним серйозним опонентом 
Сесе Секо був Еверісте Кімба, який дотримувся 
політичного курсу П. Лумумби. Кімба та декілька сотень 
його прихильників були публічно страчені через 
повішання. За процесом страти спостерігало 50 тисяч 
глядачів, яких насильно привели на місце виконання 
вироку. Інший опозиціонер – П’єр Мулеле – після 
повернення з еміграції, також був публічно страчений. Під 
час екзекуції йому викололи очі, відрізали геніталії та ноги 
[5]. Очевидно, що саме публічні страти опонентів носили 



показовий характер і використовувалися для залякування  й 
утримання в покорі місцеве населення. 
         1966 року Лумумбу було проголошено національним 
героєм: новий президент надсилав світовій спільноті 
месседж про свою близькість з колишнім прем’єром та 
непричетність до його повалення. 
           1967 року Мобуту створює власну політичну партію 
– Народний рух революції, яка на цілих 30 років стає 
офіційною та єдиною партією в країні. Віднині 
починається формування культу особи Секу, а також 
оголошується політика заїризації, яка полягала у відмові 
від усього європейського. Ось головні прояви цієї 
політики: 

- заборона називати дітей християнськими іменами 
(за порушення – смертна кара). Саме так Жозеф-
Дезіре Мобуту перетворився на  Мобуту Сесе 
Секо Куку Нгбенду ва за Банга; 

- заборона носити європейський одяг (за 
порушення – тюремне ув’язненя); 

- місцеві народи були оголошені привілейованою 
частиною населення, а всі іноземні мови на 
території держави були заборонені; 

- зрештою, країну було перейменовано із ДР Конго 
на Заїр (у перекладі – «ріка, що поглинає інші 
ріки»), а столицю – із Леопольдсвілля на Кіншасу. 

 
         Цікаво знати: у Заїрі перед вечірніми новинами на 
екранах завжди з’являлося зображення диктатора 
Мобуту Сесе Секо, який, посміхаючись, дивився через 
хмари з неба на землю. Він також заборонив у новинах 
згадувати будь-які імена, крім власного. 
         «Заїрізація» передбачала досить жорстку ідеологічну 
обробку населення, спрямовану на створення культу 
особистості Мобуту. На перших порах президент 
спробував надати своїй персоні якийсь сакральний сенс і 
почав боротьбу з церквою за душі співгромадян. Серед 



заірців було поширене повір’я про те, що вождь має більшу 
«життєву силу», аніж звичайний смертний. Тому Мобуту 
навіював співгромадянам думку про те, що усі його дії є 
справді заїрський і справді демократичні, і що допоки він 
живий, у народу не буде проблем між Богом, Мобуту і 
заїрцямі. Багато років вечірня програма новин показувала 
Мобуту, що спускається з небес на землю подібно Святому 
Духу, що мало означати його месіанську роль. У 
громадських місцях його портрети висіли там, де зовсім 
недавно можна було бачити розп’яття і зображення Папи 
Римського. Одночасно президент підпорядкував 
місіонерські школи державі і вигнав архієпископа 
кіншасського Малулу з його резиденції. Але позиції 
католицизму були дуже сильними серед заїрців. Тому з 
часом Мобуту змінив свою політику. Він помирився з 
єпископом і навіть публічно причастився разом з 
дружиною у папи Іоанна Павла II, коли той в травні 1980 
року служив месу у Кіншасі. 
           Пік культу особи Великого вождя в країні припадає 
на середину 1970-х років. Тут хотілося б акцентувати увагу 
на двох неординарних вчинках, які, на наш погляд, 
виділяють Мобуту з-поміж низки диктаторів (щось 
приблизно схоже було хіба що у Румунії часів Чаушеску). 
Ідеться, як не банально, про спорт. Для Мобуту, який 
прийшов до влади через військовий переворот, спорт був 
способом підняти власні політичні рейтинги. Його 
найбільшим досягненням слід вважати боксерський 
поєдинок 1974 року в Кіншасі між Мухамедом Алі та 
Джорджем Форманом, який обійшовся Сесе Секу в $12 
млн (пізніше цей поєдинок отримав назву «Бійня у 
джунглях» і визнаний найвеличнішим боксерським 
поєдинком ХХ століття), а також вихід національної 
футбольної збірної Заїру у фінальну частину чемпіонату 
світу з футболу, що проходив на полях Німеччини влітку 
того ж таки 1974 року.  



          На світовий футбольний форум заїрська національна 
команда на прізвисько Леопарди (саме таке прізвисько 
отримала команда з волі Мобуту – для того, аби 
підкреслити зв’язок із знаменитою леопардовою шапочкою  
вождя) їхала у статусі чемпіонів Африки з футболу. 
Футболісти були нагороджені шикарними маєтками та 
автомобілями, які були подаровані їм від імені президента. 
Команда Заїру потрапила до групи разом з національними 
командами Шотландії, Югославії та Бразилії і виступила, 
безумовно, жахливо, програвши всі три матчі із загальним 
рахунком 0:14 (Заїр-Шотландія 0:2; Югославія-Заїр 9:0 
(6:0); Заїр-Бразилія 0:3 (0:1)). Однак цей виступ аж дотепер 
залишається єдиним в активі футбольної збірної ДР Конго. 
           За шість років до цього – 1968 року – національна 
збірна виграла Кубок африканських націй з футболу, їхнє 
повернення додому стало черговою ексцентричної 
витівкою Мобуту. Обвішані квітами футболісти 
спускалися трапом літака з великими білими дощечками на 
шиї, їхні імена були написані на громіздких картонних 
білбордах, одягнутих через голову. Після цього Мобуту 
запросив бразильський клуб Сантос, в якому тоді грав 
Пеле, взяти участь у виставковому матчі в Заїрі. Матч 
проходив на величезній трибуні, побудованій за великі 
гроші спеціально для цього заходу. Це була справжня 
футбольна лихоманка. 
           Після ганьби 1974 року нічого подібного не було. І 
хоча на стадіонах Кубка світу ви могли чути слогани або 
бачити написи на банерах «Заїру–мир!» або «Приїжджайте 
до Заїру!», футболісти були б раді просто залишитися у 
живих після повернення додому, тому що теплого прийому 
їм ніхто не обіцяв. В аеропорту столиці країни Кіншаси 
гравців ніхто не зустрів, і навіть не було надано транспорт. 
Футболістам довелося ловити попутки, тому що грошей у 
них теж не було. Представники Федерації футболу Заїру 
привласнили собі зарплати всіх гравців. 



          Кращим гравцям країни було заборонено виступати 
за кордоном, їх змушували грати в домашній лізі, у якій 
практично не платили. Також було наказано репатріювати 
народжених у Конго футболістів, які на той момент грали у 
Бельгії. Збірна знялася з відбірного турніру Кубка світу 
1978 року. 
           У документальному фільмі 2010 року «Між Кубком і 
Вибором», що розповідає про зустріч гравців команди 1974 
року, учасники тих подій заходять до пам’ятного  провулку 
під назвою «Квартал Леопардів». Там знаходяться 
будинки, які вони отримали у подарунок Мобуту, а потім 
продали, аби вижити. 
          Серед позитивних наслідків правління Секо можна 
назвати припинення смути, пов’язаної з убивством Патріса 
Лумумби, надання виборчого права жінкам, надання 
державної фінансової допомоги багатодітним родинам і 
фіксація та контроль мінімальної заробітної плати 
державою. Хоча весь іноземний капітал, який надходив до 
держави, осідав у кишенях самого диктатора, його родичів 
і близьких друзів. Країна багата на поклади золота, 
кобальту, діамантів та міді, контроль за торгівлею якими 
здійснювався родиною диктатора. Корупція була насправді 
інституціоналізована як соціальний феномен. Особистий 
капітал вождя, який зберігався у швейцарських банках, 
становив 5 млрд. доларів США, що дорівнювало річному 
бюджету країни [17]. Існують твердження, що наприкінці 
80-х переважна більшість населення країни проживала за 
межею бідності і постійно потерпала від голоду, а зарплата 
виплачувалася стабільно і у повному обсязі лише 
військовослужбовцям, які були опорою режиму ва за Банги 
[5]. 
          Однією з головних опор, які підтримували Мобуту на 
вершині влади, була допомога Заходу. Наприкінці 70-х рр. 
на країну припадала майже половина американської 
допомоги державам Чорної Африки. Мобуту першим з-
поміж глав африканських держав зустрівся з президентом 



США. Джордж Буш-старший високо оцінив заїрської 
президента, охарактеризувавши його як одну з провідних 
фігур, які сприяють стабільності в Африці і одного з 
найдосвідченіших державних діячів. Після цього візиту 
США надали Заїру позику розміром у в 60 млн. доларів у 
якості військової і цивільної допомоги. 
         Режим Секу було повалено 1997 року, коли за 
допомогою армії Мобуту спробував вигнати з країни 
біженців із сусідньої Руанди – представників народності 
Тутсі, які стали жертвами страшного геноциду у власній 
країні4. Цією ситуацією відразу ж скористався опонент 
Мобуто – Лоран-Дезіре Кабіла5, який повернувся із 
вигнання, оголосив себе лідером повстання Тутсі і разом зі 
своїми партизанськими загонами вирушив до Кіншаси, 
влаштовуючи при цьому масову різню ні в чому 
неповинних місцевих жителів. У травні 1997 року Кабіла 
ввійшов до Кіншаси, а всесильний воїн Сесе Секо 
змушений був тікати до Марроко, де й помер від раку у 
вересні того ж року. 
          Збірна Демократичної республіки Конго після 
повалення режиму Мобуту мала кілька шансів завоювати 
трофей. Вона приймала участь у Кубку африканських націй 
2013 року, де у плей-офф кваліфікаційного турніру ДР 
Конго обіграла збірну Екваторіальної Гвінеї, одного з двох 
господарів Кубка африканських націй 2012 року (до речі,  
країна нового диктаторського режиму, де два 
екваторіальних диктатори, дядько – Франсиско Масіас 
Нгема (1968–1979) та племінник – Теодоро Обіянг Нгема 
(від 1979– донині), іноді включають у свої плани і футбол, 
наприклад, обмежуючи свободу дій преси на турнірі 2012 
                                                           
4Геноцид у Руанді (1994) – дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов 
до влади в результаті військового перевороту проти представників 
етнічної меншини країни – народності тутсі 
5Президент Демократичної Республіки Конго 1997–2001 роками, 
ватажок повстання, яке поклало край диктатурі Мобуту. Сподвижник 
П. Лумумби 
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року або розстрілюючи 150 своїх політичних опонентів на 
футбольному стадіоні). На Кубку африканських націй ДР 
Конго 2015 року завоювала бронзу. 
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         Samoylov O.F. Аfrican dictatorship as a phenomenon in 
international relations (on the example of DR Congo). 
Mobutu Sese Seko overthrew the nationalist leader Patrice 
Lumumba in the early 1960’s. His rule, which lasted until 
1997, was know for vast corruption and tyranny. The theft of 
economic resources was so great under his rule that his 
administration was sometimes called a “kleptocracy.” He often 
bribed his rivals into submission using the slogan “Keep your 
friends close, but your enemies closer still.” Western 



intelligence agencies helped keep Mobutu in power as an 
antidote to Marxist influence in neighboring Angola. He was 
finally driven from power by rebels led by Laurent-Desire 
Kabila. 

During the Congo Crisis, Mobutu, serving as chief of 
staff of the army and supported by Belgium and the United 
States, deposed the nationalist government of Patrice Lumumba 
in 1960. Mobutu then installed a government which later 
arranged for Lumumba's execution in 1961. Mobutu continued 
to lead the country's armed forces until he took power directly 
in a second coup in 1965. As part of his program of "national 
authenticity", Mobutu changed the Congo's name to Zaire in 
1971 and his own name to Mobutu Sese Seko in 1972. 

Mobutu formed a totalitarian regime, amassed vast 
personal wealth, and attempted to purge the country of all 
colonial cultural influence, while enjoying considerable 
support from the West and China due to his strong anti-Soviet 
stance. He became the object of a pervasive cult of personality. 
During his reign, Mobutu amassed a large personal fortune 
through economic exploitation and corruption, leading some to 
call his rule a "kleptocracy". The nation suffered from 
uncontrolled inflation, a large debt, and massive currency 
devaluations. By 1991, economic deterioration and unrest led 
him to agree to share power with opposition leaders, but he 
used the army to thwart change until May 1997, when rebel 
forces led by Laurent-Désiré Kabila expelled him from the 
country. Already suffering from advanced prostate cancer, he 
died three months later in Morocco. 

Marshal Mobutu became notorious for corruption, 
nepotism, and the embezzlement of between US$4 billion and 
$15 billion during his reign, as well as extravagances such as 
Concorde-flown shopping trips to Paris. Mobutu presided over 
the country for over three decades, a period of widespread 
human rights violations. In 2011, TIME described him as the 
"archetypal African dictator". 
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Самойлов О.Ф. Африканская диктатура как 

феномен международных отношений (на примере ДР 
Конго). В статье освещаются некоторые аспекты 
постколониального развития Конго 1965 - 1997 годы, 
исследуется фигура Мобуту Сесе Секу и анализируется 
роль и влияние ведущих акторов международных 
отношений того времени на становление и развитие его 
диктатуры. 

Мобуту захватил власть 1965 после 
государственного переворота и стал диктатором. Он 
изменил название страны с Конго на Заир (1971). Период 
правления Мобуту характеризуется чрезвычайно низким 
уровнем жизни заирский населения, коррупцией и 
клептократией. 

С самого начала своего правления Мобуту начал 
целенаправленно уничтожать своих политических 
оппонентов. Президент был умудренный опытом своих 
предшественников и знал, что для того, чтобы 
продержаться у власти, ему необходимо будет 
использовать жесткие меры. 

Правление Мобуту вошло в историю как одно из 
самых коррумпированных в двадцатом веке. Процветало 
взяточничество и казнокрадство (в личных целях один из 
дипломатов использовал даже посольство Заира в 
Японии). У самого президента было несколько дворцов в 
Киншасе и других городах страны, целый автопарк 
«Мерседесов» и личный капитал в швейцарских банках, 
который до 1984 года составлял примерно 5000000000 
долларов (на тот момент эта сумма равнялась внешнему 
долгу страны). 

Все это привело к тому, что экономическая и 
социальная инфраструктуры страны были почти 
полностью уничтожены. Заработная плата 



задерживалась месяцами, количество голодающих и 
безработных достигло небывалых размеров, на высоком 
уровне находилась инфляция. Единственной профессией, 
которая гарантировала стабильный высокий заработок, 
была профессия военного: армия была опорой режима. 

Ключевые слова: Африка, международные 
отношения, постколониализм, коррупция, клептократия. 

.



 
 
 
 
 


