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„Nagrania Derkacza” – uderzenie w relacje Ukrainy ze Stanami 

Zjednoczonymi 

W ostatnich tygodniach na Ukrainie doszło do dwukrotnego upublicznienia 

nagrań rozmów byłego prezydenta Petra Poroszenki z byłym wiceprezydentem 

USA Joe Bidenem. Wokół tych nagrań prowadzona jest kampania informacyjna 

w rosyjskiej telewizji, a także ukraińskich mediach związanych z oligarchą 

Ihorem Kołomojskim i prorosyjskim politykiem Wiktorem Medwedczukiem. 

Jej twarzą jest prorosyjski deputowany Andrij Derkacz, absolwent wyższej szkoły 

Ministerstwa Bezpieczeństwa Wewnętrznego Rosji (dawniej KGB, a obecnie 

FSB). W sprawie tej zbiegają się interesy otoczenia Donalda Trumpa, które chce 

zebrać materiały kompromitujące na Bidena, oraz Rosji i prorosyjskich 

środowisk na Ukrainie, które chcą osłabić wsparcie amerykańskie dla Ukrainy 

i pokazać, że to Ukraina, a nie Rosja ingeruje w amerykańskie wybory. Z kolei 

Kołomojski jest zainteresowany odzyskaniem kontroli nad Prywatbankiem, 

na którego nacjonalizację naciskał m.in. Biden, oraz na zakończeniu 

postępowań w USA dotyczących jego amerykańskich inwestycji. 

Według Andrija Derkacza, nagrania świadczą o międzynarodowej korupcji byłego 

wiceprezydenta i kandydata Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach 

prezydenckich w USA Joe Bidena oraz zdradzie państwowej Petra Poroszenki 

i zewnętrznym zarządzaniu Ukrainą.  

Nagrania są kolejną odsłoną wątku ukraińskiego w amerykańskiej kampanii wyborczej, 

który rozpoczął się skandalem wokół Paula Manaforta, szefa sztabu wyborczego Donalda 

Trumpa w wyborach w 2016 roku. Otoczenie Trumpa, w tym jego osobisty prawnik Rudy 

Giuliani oskarżało ówczesne władz ukraińskie, że dążyły do dyskredytacji kandydatury 

Trumpa i Manaforta, i w ten sposób ingerowały w amerykańską kampanię wyborczą. 

Manafort wiele lat pracował dla zbiegłego do Rosji byłego prezydenta Ukrainy Wiktora 

Janukowycza, a wieloletni szef biura Manaforta w Kijowie – Konstantyn Kyłymnyk, był 

najprawdopodobniej agentem Głównego Zarządu Wywiadowczego (ros. Главное 

разведывательное управление – GRU). Kulminacją był proces impeachmentu Trumpa 

toczący się wokół jego rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim z lipca 2019 roku i kwestii 

uzależnienia przez prezydenta USA udzielenia pomocy wojskowej Ukrainie od wszczęcia 

przez Kijów postępowania wobec Bidena i firmy energetycznej Burisma, należącej do 

byłego ministra ekologii za czasów Janukowycza Mykoły Złoczewskiego1. W latach 2014–

2019 syn Bidena, Hunter, zasiadał w zarządzie tej firmy. Giuliani nie zaprzestał zbierania 

informacji dotyczących działalności Bidena i Ukrainy, jednak swoim głównym źródłem 

informacji uczynił skompromitowanych urzędników ukraińskich, prorosyjskich 

polityków i przedstawicieli Kołomojskiego. Efektem spotkań z nimi był film 

dokumentalny opublikowany w marcu br. Ta sama grupa uczestników wzięła udział 

w propagowaniu nagrań rozmów między Poroszenką a Bidenem, które publikował 

w ostatnich tygodniach Giuliani.  
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Akcja ma kontekst międzynarodowy, ale nie mniej ważny jest wymiar wewnętrzny, 

zwłaszcza wobec wyborów lokalnych zaplanowanych na jesień tego roku. Tezy 

o zewnętrznym sterowaniu Ukrainą, demonizowanie Zachodu, a zwłaszcza Stanów 

Zjednoczonych, skierowane są do elektoratu prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma 

Za Życie. Szerzenie tej narracji w popularnych stacjach, jak 1+1 Ihora Kołomojskiego 

i Wiktora Medwedczuka znacząco poszerza ich zasięg. 

Preludium w rosyjskich mediach 

Nagrania Derkacza były poprzedzone i sprzężone z działaniami informacyjnymi 

prowadzonymi bezpośrednio w Rosji. Zbliżona do Kremla rosyjska telewizja NTV 

17 maja br. opublikowała wywiad z niemieckiego więzienia z byłym deputowanym 

ukraińskim Ołeksandrem Onyszczenką2. Wywiad przeprowadziła znana propagandystka 

rosyjska, główna redaktor telewizji RT i agencji Sputnik Margarita Simonjan. 

Onyszczenko uciekł z Ukrainy w lipcu 2016 roku, gdy parlament uchylił mu immunitet na 

skutek zarzutów o wyprowadzenie środków z państwowej firmy Ukrhazwydobuwanija. 

Zaczął on publikować nagrania swoich rozmów z osobami z otoczenia Poroszenki, 

pokazujące m.in. proceder kupowania głosów w parlamencie. SBU oskarżyła go 

o współpracę z rosyjskimi służbami i posiadanie rosyjskiego obywatelstwa (to ostatnie 

potwierdził adwokat Onyszczenki). 

Onyszczenko przedstawia się jako ofiara prześladowań najpierw Poroszenki, a obecnie 

Zełenskiego. Twierdzi, że Biden wymógł na Poroszence zamknięcie spraw dotyczących 

Burismy i zwolnienie prokuratora generalnego Wiktora Szokina, który według 

Onyszczenki chciał te sprawy wyjaśnić. Podkreśla, że Ukraina jest rządzona przez 

zagraniczne ośrodki władzy, przede wszystkim George’a Sorosa i amerykańską Partię 

Demokratyczną. Skarży się także, że w niemieckim więzieniu jest poddawany 

procedurom medycznym szkodzącym jego zdrowiu, gdyż kanclerz Angela Merkel działa 

w porozumieniu z Amerykanami i nie chce go wypuścić, aby ograniczyć mu możliwość 

świadczenia przeciw Bidenowi. Wywiad miał pokazać, że Zachód steruje Ukrainą dla 

własnych korzyści. Zełenski krytykowany jest za to, że mimo obietnic nie rozliczył 

„zbrodniarza wojennego” Poroszenki, a wręcz upodobnił się do niego i zawarł z nim 

porozumienie. Wspomniano, że Zełenski nie doprowadził do zawieszenia ognia i nie 

wypełnia porozumień mińskich. Krytyka obecnych władz ukraińskich ma rosyjskiemu 

odbiorcy pokazać przede wszystkim fakt, że Zełenski niczym nie różni się od Poroszenki. 

W następnym odcinku zatytułowanym „Zakazane wydanie. Zakładnicy Bidena” pokazany 

został materiał z konferencji Derkacza przedstawiony jako potwierdzenie słów 

Onyszczenki o zmowie Poroszenki z Bidenem3. Przytoczono także wypowiedzi 

Zełenskiego z jego konferencji prasowej, na której odpowiadał on na pytania dziennikarzy 

prorosyjskich kanałów o nagrania rozmów Poroszenki i Bidena opublikowane dzień 

wcześniej przez Derkacza. 

Onyszczenko udzielił również wywiadu Sputnikowi, w którym twierdził, że jego areszt 

w listopadzie 2019 roku miał związek ze zbliżającą się podróżą do USA, gdzie miał 
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wystąpić na zaproszenie Giulianiego i wspierającej Trumpa telewizji One America News 

(OAN) na konferencji prasowej na temat nagrań rozmów Bidena i Poroszenki. 

Przedstawiciele OAN potwierdzili, że ubiegali się o wizę dla Onyszczenki i kilkorga innych 

byłych ukraińskich urzędników. Onyszczenko przyznał, że to on stoi za publikacją 

rozmów, które chciał zaprezentować w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na swoje 

aresztowanie zdecydował się przekazać nagrania Derkaczowi za pośrednictwem swojego 

adwokata. Twierdzi jednocześnie, że nagrania te kupił od pracownika ochrony 

Poroszenki. Onyszczeno przyznał, że jest ich więcej i zostaną one opublikowane we 

wrześniu br. Stwierdził, że Burisma była wykorzystywana do zbierania środków na 

kampanię Hillary Clinton, a miliard dolarów, które Poroszenko dostał za zwolnienie 

Szokina, wydano na wojnę na Donbasie. W rzeczywistości były to gwarancje kredytowe 

(a nie pomoc finansowa), które nie były przeznaczone na cele wojenne. 

Kim jest Ołeksandr Onyszczenko? 

Ołeksandr Onyszczenko urodził się w obwodzie rostowskim w Rosji. Jego ojciec – Radżab Kadyrow, był 

wiceministrem spraw wewnętrznych Uzbekistanu, kierownikiem Głównego Zarządu Wykonywania Kar 

MSW Uzbekistanu. Onyszczenko w 1990 roku ukończył Wyższą Szkołę Wojskową Tyłów MSW 

w Charkowie. Według mediów ukraińskich w latach 90. należał do jednej z potężniejszych ukraińskich grup 

przestępczych, tzw. grupy Kisiela. Początkowo nosił nazwisko Kadyrow po ojcu, ale zmienił je na nazwisko 

matki Onyszczenko, gdy zaczął zajmować się legalnym biznesem. Był członkiem Partii Regionów, a po 

2014 roku znalazł się w grupie Wola Ludu, powstałej z jej byłych członków.  

Onyszczenko został oskarżony o wyprowadzenie środków z państwowej firmy Ukrhazwydobuwanjja. Gdy 

parlament uchylił mu immunitet w 2016 roku, wyjechał z Ukrainy. Twierdził, że przekazał amerykańskim 

służbom w listopadzie 2016 roku materiały świadczące o korupcji Poroszenki. W grudniu 2016 roku 

prorosyjski portal strana.ua opublikował pierwszą część nagrań rozmów Onyszczenki z osobą z otoczenia 

Poroszenki. Również w grudniu 2016 roku Departament Sprawiedliwości USA potwierdził kontakt 

z Onyszczenką, jednocześnie zapewniając, że nie zamierza ponownie się z nim spotykać. Jednocześnie SBU 

oświadczyła, że Onyszczenko otrzymał rosyjskie obywatelstwo i zgodził się na współpracę z rosyjskimi 

służbami. Fakt posiadania przez Onyszczenkę rosyjskiego obywatelstwa potwierdził jego niemiecki 

adwokat. 

Onyszczenko początkowo prosił o azyl w Hiszpanii, ale jego wniosek został odrzucony. Po zatrzymaniu 

w Niemczech w listopadzie 2019 roku, złożył wniosek o azyl w tym kraju. W lutym br. jego ówczesny 

adwokat poinformował, że jeśli Niemcy odrzucą wniosek o ekstradycję Onyszczenki na Ukrainę i nie 

dostanie on azylu w Niemczech, to może wyjechać do Rosji, gdyż posiada rosyjskie obywatelstwo. Nowym 

adwokatem Onyszczenki został Peter Gauweiler – były deputowany niemieckiej partii CSU, o prorosyjskich 

poglądach, który według ukraińskich źródeł przyjaźni się z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego 

Siergiejem Naryszkinem, wcześniej przewodniczącym Dumy Państwowej. Sąd w Oldenburgu 27 maja br. 

odmówił ekstradycji Onyszczenki, uzasadniając to dużym prawdopodobieństwem tego, że „nie zostaną 

zachowane minimalne standardy prawa międzynarodowego dotyczące warunków uwięzienia”. 

Onyszczenko został wypuszczony z aresztu, ale nie dostał azylu politycznego. 

Nagrania Derkacza i jego działalność na kierunku amerykańskim 

Derkacz jeszcze w 2017 roku wnioskował do prokuratury, aby zbadała czy ukraińskie 

władze wtrącały się w wybory prezydenckie w USA w związku z ujawnieniem 

fragmentów tzw. czarnej księgi Partii Regionów, z których wynikało, że były szef 

kampanii wyborczej Trumpa Paul Manafort otrzymywał od Janukowycza wysokie 

wynagrodzenie. W październiku 2019 roku Derkacz publikował korespondencję między 
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Narodowym Biurem Antykorupcyjnym (NABU) a ambasadą USA w Kijowie, która według 

niego świadczyła o ingerowaniu USA w działalność NABU w sprawie Bidenów. Derkacz 

oskarżał szefa NABU o pracę na rzecz ambasady USA w Kijowie i przekazywanie jej 

pracownikom materiałów śledztw prowadzonych przez NABU. 

Derkacz spotykał się z Giulianim 6 grudnia 2019 roku w Kijowie. Jak twierdził, omawiali 

powołanie grupy międzyparlamentarnej „Przyjaciele Ukrainy STOP korupcja”. Było to 

jedno z wielu spotkań, które w tamtym czasie odbył Giuliani w Budapeszcie i Kijowie. 

Derkacz został przedstawiony jako wiarygodne źródło informacji, na podstawie którego 

Giuliani uzasadnił swoje tezy o wtrącaniu się Ukrainy w amerykańskie wybory 

prezydenckie w 2016 roku, korupcji Joe Bidena i zwolnieniu ukraińskiego prokuratora 

generalnego w celu uniemożliwienia zbadania spraw związanych z firmą Burisma. 

Przedstawiono również antykorupcyjny organ NABU jako centrum korupcji na Ukrainie. 

NABU jest atakowane przede wszystkim przez różne grupy oligarchiczne i związanych 

z nimi polityków, jako instytucja, która swoimi postępowaniami narusza ich interesy. 

W marcu br. Derkacz założył kanał tematyczny na platformie YouTube o nazwie NABU 

Leaks. Materiały tam publikowane są przetłumaczone na język angielski. Wcześniej 

powstała także strona internetowa o tej samej nazwie, również z materiałami w języku 

angielskim. Kanał ma 25 tys. subskrypcji i ponad 730 tys. wyświetleń. 

Wiele wskazuje na to, że Derkacz i były prokurator Konstantyn Kułyk wiązany z oligarchą 

Ihorem Kołomojskim, celowo ujawnili część nagrań w przeddzień briefingu Zełenskiego 

20 maja br. Dzięki temu uzyskali większe zainteresowanie mediów oraz zmusili 

Zełenskiego do szybkiej reakcji. Derkacz twierdzi, że nagrania są dowodem na 

międzynarodową korupcję Bidena i Poroszenki oraz zdradę państwową byłego 

prezydenta. Na nagraniach słychać głosy z dużym prawdopodobieństwem należące do 

Poroszenki i Bidena. Prowadzone przez nich rozmowy pochodzą z lat 2015–2016. 

Opublikowano jednak tylko krótkie fragmenty, być może wyrwane z kontekstu, choć 

ujawniający twierdzą, że są w posiadaniu całych nagrań. Nie dostarczają one jednak 

nowych faktów. Biden rzeczywiście naciskał na Poroszenkę, aby odwołał prokuratora 

generalnego Wiktora Szokina. Był to warunek nadania Ukrainie gwarancji kredytowych 

w wysokości 1 mld dolarów. Biden relacjonował swoją rozmowę z ukraińskimi władzami 

podczas wystąpienia publicznego. Szokin, który przedstawiany jest przez Derkacza i 

innych zaangażowanych w sprawę, w tym Giulianiego, jako ofiara zmowy Poroszenki i 

Bidena, w rzeczywistości miał opinię skorumpowanego, i jego zwolnienia domagały się 

zarówno ukraińskie organizacje walczące z korupcją, jak i międzynarodowi partnerzy 

Ukrainy. Ujawnione nagrania nie poruszają tematu Burismy czy Huntera Bidena. 

Kolejna konferencja z nowymi fragmentami rozmów odbyła się 23 czerwca br. Dzień 

wcześniej Derkacz opublikował w mediach społecznościowych i na swoim portalu NABU-

LEAKS anglojęzyczne streszczenie tego, co zostanie ujawnione w trakcie konferencji – 

łącznie z tłumaczeniem na język angielski ukraińskich dokumentów. Nie spotkała się ona 

jednak z dużym zainteresowaniem mediów amerykańskich, ze względu na brak nowych 

informacji oraz inne wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Konferencja Derkacza stała 
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się jednak okazją do jego promocji na prorosyjskich kanałach – był głównym bohaterem 

godzinnych programów na kanale ZIK, Newsone oraz Nasz. W wystąpieniach Derkacza 

widać wyraźny kontekst wyborczy – skupia się on na kwestiach taryf na energię, których 

podwyżkę omawiał Poroszenko z Bidenem oraz na bankructwie fabryki w Sumach 

(w obwodzie sumskim jest jego okręg wyborczy), spowodowanej według Derkacza przez 

zachodni kapitał. Derkacz atakuje także międzynarodową pomoc techniczną, reformę 

prokuratury, Sorosa, udział cudzoziemców w radach nadzorczych ukraińskich 

przedsiębiorstw państwowych oraz ukraińskie MSZ.  

Wykres 1. Chronologia medialnej aktywności wokół nagrań. 

Źródło: opracowanie własne 

Poza nowymi nagraniami, Derkacz na konferencji 23 czerwca opublikował mapę 

„Demokorupcji” – wpływów amerykańskiej Partii Demokratycznej w różnych 

instytucjach na Ukrainie. Demaskatorami ich korupcji są z jednej strony Ukraińcy – 

wszyscy cieszący się wątpliwą reputacją z powodu swojej działalności publicznej (Szokin, 

Łucenko) bądź powiązaniami z Rosją lub oligarchami. Ze strony amerykańskiej 

demaskatorami są przedstawiciele partii republikańskiej sympatyzujący z Trumpem. 

Dzięki temu zabiegowi z jednej strony Derkacz wpisuje się w tezę o tym, że Ukraina jest 

sterowana przez Amerykę, a z drugiej próbuje zantagonizować Demokratów 

i Republikanów na tle polityki wobec Ukrainy. 

17.05 
•program rosyjskiej NTV z Ołeksandrem Onyszczenką m.in. o sprawie Bidena

19.05
•Derkacz publikuje pierwszą część nagrań

20.05
•konferencja Zełenskiego, prokuratura generalna rejestruje sprawę potencjalnej 
zdrady państowowej Poroszenki, opierając się na zaprezentowanych nagraniach

21.05
•program pt. "Amerykański ślad" w telewizji 1+1 Kołomojskiego z ukraińskimi 
rozmówcami Giulianiego oraz partnerem biznesowym Kołomojskiego

24.05
•kolejny program NTV na temat nagrań

30.05
•wywiad Onyszczenki dla Sputnika

23.06 
•Derkacz publikuje kolejną część nagrań 
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Wykres 2. Media rosyjskie i ukraińskie zaangażowane w promowanie nagrań. 

Źródło: opracowanie własne 

Kim jest Andrij Derkacz? 

Andrij Łeonidowycz Derkacz urodził się 19 sierpnia 1967 roku w Dniepropietrowsku. Syn 

Łeonida Derkacza, generała KGB, byłego szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (1998–

2001), który należał do kręgu najbliższych współpracowników Łeonida Kuczmy (jest 

z nim powiązany rodzinnie). Żony Kuczmy i Łeonida Derkacza są siostrami. Znajomość 

Kuczmy i Derkacza seniora sięga jeszcze czasów, gdy obaj mieszkali 

w Dniepropietrowsku. Gdy Kuczma był dyrektorem Jużmasza, Łeonid Derkacz był szefem 

wydziału KGB tego strategicznego przedsiębiorstwa.  

Andrij Derkacz ukończył Charkowską Wojskową Szkołę Dowódczo-Inżynieryjną Wojsk 

Rakietowych (1989 rok), a następnie Akademię Ministerstwa Bezpieczeństwa Rosji 

(wcześniej Wyższa Szkoła KGB, którą ukończył także jego ojciec) w 1993 roku. Tematem 

jego pracy dyplomowej była „Organizacja i prowadzenie spotkań z tajną agenturą”. 

Początkowo pracował w zarządzie SBU obwodu dniepropietrowskiego. Gdy Kuczma 

został prezydentem, Andrij Derkacz został zastępcą kierownika Służby Kontrolnej 

Prezydenta Ukrainy (1994–1996), a następnie doradcą prezydenta ds. zagranicznych 

(1996–1997) i pomocnikiem premiera.  

Od 1998 roku rozpoczęła się jego kariera parlamentarna, która trwa nieprzerwanie 

do chwili obecnej. Derkacz potrafi dostosowywać się do koniunktury politycznej. 

Wspierał Kuczmę, następnie Juszczenkę, Janukowycza i Poroszenkę. Związany był z partią 

Ukraina Pracująca Serhija Tyhipki (jednego z założycieli Prywatbanku, razem z 

Kołomojskim), następnie z sojuszem Za jedną Ukrainę, którego przewodniczącym był 

Wołodymyr Łytwyn. Z Łytwynem łączą go też związki rodzinne – najstarsza córka 

Derkacza Tetiana Terechowa jest żoną syna Łytwyna, Iwana. Po pomarańczowej 
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rewolucji startował z list Socjalistycznej Partii Ukrainy, a następnie od 2007 roku był 

związany z Partią Regionów. Był szefem doradców premiera Mykoły Azarowa w latach 

2011–2013. Partię Reginów opuścił w 2014 roku po rewolucji godności. W kolejnej 

kadencji parlamentu przyłączył się do grupy parlamentarnej Wola Ludu zrzeszającej jej 

byłych członków. Obecnie jest deputowanym niezrzeszonym. 

W parlamencie trzykrotnie zasiadał w komitecie ds. kompleksu paliwowo-

energetycznego. Gdy w 2006 roku premierem został Wiktor Janukowycz, Derkacza 

mianowano dyrektorem Enerhoatomu – przedsiębiorstwa zarządzającego elektrowniami 

atomowymi na Ukrainie, a następnie utworzonego z jego inicjatywy koncernu 

Ukratomprom. Koncern został rozwiązany po roku działalności, w tym czasie Derkacz 

zdążył jednak podpisać z ówczesnym dyrektorem rosyjskiego Rosatomu Siergiejem 

Kirijenką protokół o współpracy w energetyce atomowej. Współpraca ta miała prowadzić 

de facto do przejęcia kontroli przez Rosję nad ukraińskimi aktywami w tym sektorze4.  

Derkacz miał także rozbudowane aktywa medialne – jest właścicielem spółki Era-Media, 

które jednak w ostatnich latach mocno się skurczyły. Dzięki bliskim relacjom z Kuczmą, 

w 2001 roku spółka otrzymała koncesję na nadawanie na częstotliwościach telewizji 

publicznej przez pięć godzin dziennie. Dopiero w 2017 roku podjęto próbę odejścia 

od tego układu. Podpisano umowę, zgodnie z którą Era-Media zrezygnowała z licencji na 

nadawanie na analogowych częstotliwości na rzecz UA:Perszyj. W zamian kanał zamawiał 

u Era-Media poranny program informacyjno-rozrywkowy. Obecnie to jedyny produkt, 

który realizuje spółka Derkacza. Wykorzystywał go do autopromocji, np. jego festiwalu 

filmów cerkiewnych, a jedną z prowadzących była córka Derkacza, Tetiana Terechowa. 

W ostatnich tygodniach w programie jednym z głównych tematów stały się nagrania 

rozmów Bidena i Poroszenki. Po roku nadawca publiczny rozwiązał umowę, ale przez 

wyroki sądowe emisja nie została przerwana. Warto zauważyć, że w obronę nadawania 

programu Derkacza zaangażowały się kijowskie struktury partii Swoboda, rzekomo 

w obronie wolności słowa5. Według ostatnich informacji emisja programu ma się 

ostatecznie zakończyć w lipcu br. 

Derkacz był również właścicielem radia Era (oficjalnie właścicielem 90 proc. udziałów był 

Anton Symonenko, parlamentarny pomocnik Derkacza, a 10 proc. należała do dyrektora 

radia Ihora Łotaszewskiego)6. Radio zostało jednak sprzedane w 2017 roku firmie Dragon 

Capital czeskiego inwestora Tomasza Fiały, właściciela gazety NW i portalu 

internetowego nv.ua7. Derkacz skarżył się, że sprzedał radio ze względu na naciski ze 

strony władz. Od marca 2018 roku radio nadaje pod nazwą Radio NW, w rejestrach 

pozostała jednak stara nazwa. 

Na żonę Derkacza zapisana jest grupa informacyjno-wydawnicza Telegraf, która według 

rejestru zajmuje się lokowaniem reklamy w mediach. Do grudnia 2010 roku wychodziła 

gazeta Kijowski Telegraf, która należała do Derkacza, później pozostał tylko portal o tej 

samej nazwie, jednak nie jest on popularny8. Spółką-córką Telegrafa jest agencja 

informacyjna Nowa Chwyla, należąca do żony Derkacza, kierownikiem zaś jest pomocnik 

Derkacza w Radzie Najwyższej Władysław Wynnyk9.  
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Redaktorem naczelnym gazety Kijowski Telegraf od 2000 roku do jej zamknięcia 

w sierpniu 2014 roku był Wołodymyr Skaczko, późniejszy założyciel portalu 

Antyfaszysta, współpracownik Ria Nowosti Ukrajina oraz innych prorosyjskich mediów, 

a także częsty gość politycznych show na rosyjskim kanale Rossija-1. Skaczko wyjechał 

z Ukrainy, od 2019 roku jest poszukiwany przez SBU w związku z zarzutami 

o separatyzm10. W mediach społecznościowych wspólne zdjęcie z nim opublikował 

Wołodymyr Korniłow, jeden z ideologów tzw. Donieckiej Republiki Ludowej 

i propagandysta związany z Kremlem, były dyrektor ukraińskiej filii Instytutu Państw 

WNP Konstantina Zatulina11. Skaczko był jednym z redaktorów biografii Łeonida 

Derkacza. 

Derkacz ma silne związki z Rosyjską Cerkwią Prawosławną. Został w 2010 roku 

członkiem jej organu doradczego, doradzającego w najważniejszych kwestiach 

wewnętrznych i zagranicznych (ros. Межсоборное присутствие Русской Православной 

Церкви), brał udział w wyborach patriarchy Cyryla12. Jest docentem Duchownej Akademii 

i Seminarium Ukraińskiej Cerkwii Prawosławnej uznającej zwierzchność patriarchy 

Moskwy (ukr. Українська православна церква, UPC). Derkacz jest także prezydentem 

międzynarodowego festiwalu filmów prawosławnych Pokrow, organizowanego 

od 2003 roku w Kijowie13.  

Z punktu widzenia możliwych działań hybrydowych na północnym-wschodzie Ukrainy 

warto zwrócić uwagę na silną pozycję Derkacza w obwodzie sumskim. Od 1998 roku 

wielokrotnie kandydował on z powodzeniem do parlamentu z okręgu 

jednomandatowego nr 159 w obwodzie sumskim z centrum w Głuchowie14. Głuchów jest 

miejscowością o strategicznym położeniu jako najbliższe miasto od granicy z Rosją, przy 

trasie międzynarodowej na Briańsk i Moskwę. Derkacz kontroluje sytuację polityczną 

w swoim okręgu, a w dużej mierze także w całym obwodzie sumskim. Okręg ten 

zamieszkuje znaczna liczba Rosjan i ludności rosyjskojęzycznej. Proukraińskie partie 

uzyskiwały tu tradycyjnie niskie poparcie. Wpływ Derkacza obejmuje także służby celne 

pracujące w obwodzie. To może dawać Derkaczowi kontrolę nad przemytem na tym 

odcinku granicy ukraińsko-rosyjskiej.  

Z Derkaczem związane są także aktywne w regionie organizacje społeczne – Wojskowo-

Patriotyczny Klub Męstwo (promujący m.in. sowiecką ideologię dotyczącą II wojny 

światowej) i organizacja R-7, która określana jest mianem „prywatnej policji Derkacza”, 

a oficjalnie pełni funkcje ochroniarskie. Kontroluje również regionalną federację boksu – 

jej prezydentem jest bliski współpracownik Derkacza, Ołeh Bojaryncew, pomocnik 

Derkacza w parlamencie przez kilka kadencji. Derkacz wspiera także organizacje 

weteranów, w tym Ukraińskie Towarzystwo Weteranów Afganistanu.  

Ukraińscy sojusznicy Derkacza 

W nagłaśnianie sprawy są zaangażowane te same osoby, które od kilku lat działają na 

styku relacji ukraińsko-amerykańskich, powiązane w mniejszym lub większym stopniu 

z Rosją lub środowiskami prorosyjskimi na Ukrainie. Sami przedstawiają się jako grupa 

tzw. demaskatorów międzynarodowej korupcji na Ukrainie. Są oni częstymi gośćmi 
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mediów prorosyjskich należących do Wiktora Medwedczuka oraz Jewhenija Murajewa, 

a także Kołomojskiego15. Należą do nich: 

 Andrij Teliżenko – pracował w ambasadzie Ukrainy w Waszyngtonie od grudnia 

2015 do maja 2016 roku, odszedł po konflikcie z poprzednim ambasadorem. Jako 

pierwszy zaczął nagłaśniać informacje o ingerowaniu Ukrainy w wybory 

amerykańskie w 2016 roku, oskarżając ambasadę ukraińską o współpracę 

z Demokratami. W marcu br. miał być głównym świadkiem na posiedzeniu 

senackiego Komitetu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Homeland Security) 

przeciw Hunterowi Bidenowi. Teliżenko po odejściu z ambasady pracował przez 

rok jako konsultant amerykańskiej firmy lobbingowej Blue Star Strategies 

i reprezentował ukraińską firmę energetyczną Burisma w Stanach Zjednoczonych. 

Jednak wniosek o jego przesłuchanie został wycofany ze względu na zastrzeżenia 

Demokratów, poparte informacjami amerykańskich służb specjalnych 

podważających wiarygodność Teliżenki. Demokraci wskazywali, że Teliżenko 

powiela tezy rosyjskiej propagandy i jego przesłuchanie może zostać 

wykorzystane jako platforma dla rosyjskiej dezinformacji.  

Teliżenko po odejściu z ambasady założył firmę konsultingową Golden Lion 

Strategies, która m.in. miała być pośrednikiem między ukraińskimi 

i amerykańskimi urzędnikami. Według NYT reprezentował Kołomojskiego 

i rosyjsko-ukraińskiego biznesmena, partnera biznesowego Kołomojskiego, Pawła 

Fuksa. Pochodzący z Charkowa Fuks miał kontakty z Trumpem jeszcze w czasie 

swojej działalności deweloperskiej w Moskwie w połowie pierwszej dekady XXI 

wieku, m.in. budował dzielnicę biurową Moscow City i spotykał się z Trumpem 

w sprawie inwestycji Trump Tower w Moskwie, która ostatecznie nie doszła do 

skutku. Wiadomo, że Fuks był także klientem Giulianiego – jak sam twierdził, 

kontrakt z Giulianim przewidywał lobbing na rzecz Charkowa i Ukrainy. Z kolei 

Giuliani przyznał, że nie lobbował w imieniu Fuksa w Ameryce, ale na Ukrainie – 

rozmawiał z ówczesnym prezydentem Poroszenką w sprawie służb ratowniczych 

w Charkowie. Najprawdopodobniej Fuks wynajął więc Giulianiego, aby mieć 

wpływowego adwokata w wewnątrzukraińskich układach. Podobna sytuacja 

miała miejsce w przypadku mera Kijowa Witalija Kłyczki, który również był 

klientem Giulianiego. Gdy po przyjściu do władzy Zełenskiego szef jego 

administracji Andrij Bohdan dążył do usunięcia Kłyczki, Giuliani kontaktował się 

z ówczesnym pomocnikiem Zełenskiego Andrijem Jermakiem, aby do tego nie 

dopuścić. Fakt rozmowy na ten temat z Giulianim potwierdził Jermak. Ponadto, 

Teliżenko w 2017 roku pracował dla byłego ukraińskiego deputowanego Andrija 

Artemenki (patrz niżej). 

 Ołeksandr Dubinski – deputowany Sługi Ludu, reprezentuje interesy 

Kołomojskiego. Były dziennikarz telewizji oligarchy i bloger. Wspólnie 

z Derkaczem w październiku 2019 roku zarejestrowali projekt uchwały 

parlamentu dotyczącej „tymczasowej komisji śledczej ds. zbadania faktów 

międzynarodowej korupcji przy udziale najważniejszych osób w państwie, 
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związanych z działalnością Narodowego Banku Ukrainy i Ministerstwa Finansów 

Ukrainy, a także innych niezgodnych z prawem działań prowadzonych pod 

wpływem międzynarodowych czynników i nielegalnego lobbowania 

przedstawicielami organizacji międzynarodowych i rządów obcych państw”. 

Przewodniczącym tej komisji miał być Dubinski, a sekretarzem Derkacz. Inny 

wspólny projekt Derkacza i Dubinskiego dotyczył ograniczenia możliwości 

powoływania cudzoziemców do rad nadzorczych i zarządów państwowych 

przedsiębiorstw i instytucji finansowych. 

 Andrij Artemenko – wystąpił jako autor planu pokojowego, który zakładał 

zdjęcie sankcji z Rosji, wycofanie ukraińskich wojsk z Donbasu i referendum 

w sprawie dzierżawy Krymu przez Rosję na okres kilkudziesięciu lat16. Według 

byłego dziennikarza i deputowanego Serhija Łeszczenki, rzeczywistymi autorami 

planu był doradca administracji rosyjskiego prezydenta Władisław Surkow oraz 

prorosyjscy politycy z Ukrainy Serhij Liowoczkin i Jurij Bojko. W tym czasie 

Artemenko był mało znanym deputowanym ukraińskiego parlamentu z ramienia 

Partii Radykalnej Ołeha Liaszki. Prawdopodobnie na liście tej partii znalazł się 

z polecenia Liowoczkina. Plan Artemenki trafił do Michaela Flynna, doradcy 

Trumpa ds. bezpieczeństwa dwa tygodnie przed jego dymisją, związaną 

z kontaktami Flynna z rosyjskim ambasadorem. W rezultacie swojej inicjatywy 

został w 2017 roku pozbawiony ukraińskiego obywatelstwa. W tym samym roku 

zmienił nazwisko na Andy Victor Kuczma (nazwisko żony). Według ukraińskich 

mediów Artemenko przekazał także materiały dotyczące Petra Poroszenki 

zebrane przez byłego szefa SBU Wałentyna Naływajczenkę.  

Artemenko w latach 90. zajmował się transferami ukraińskich sportowców za 

granicę, w 2002 roku został aresztowany za machinacje z funduszami 

ministerstwa obrony przeznaczonymi dla klubu sportowego CSKA. W więzieniu 

spotkał członka nacjonalistycznej organizacji UNA-UNSO Mykołę Karpiuka. 

Ta znajomość miała spowodować, że Artemenko znalazł się później 

w kierownictwie Prawego Sektora w czasie rewolucji godności. Dzięki ingerencji 

zastępcy prokuratora generalnego Wiktora Kudriawcewa, wiązanego z Wiktorem 

Medwedczukiem, sprawa ostatecznie została umorzona. Jednym z obszarów, 

w których prowadzi biznes jest sektor zbrojeniowy, w tym transport towarów 

do stref konfliktów. Twierdzi, że pracował siedem lat w Stanach Zjednoczonych i 

miał firmę logistyczną w Katarze, która zajmowała się dostawami do baz 

wojskowych. Artemenko jest partnerem biznesowym w logistyce i transporcie 

Erica Prince’a, założyciela Blackwater. Prince ma bliskie kontakty z otoczeniem 

prezydenta Trumpa. Jak wynika z rejestrów Artemenko (a właściwie Kuczma) jest 

dyrektorem wykonawczym w spółce Airtrans, a jego żona Oksana jest jej 

prezydentem17. Jednocześnie Airtrans jest częścią kierowanej przez Prince’a firmy 

Frontier Resource Group18. Został wynajęty przez Derkacza jako lobbysta 

w Stanach Zjednoczonych.  

 Wiktor Szokin – były prokurator generalny. Krytykowany za hamowanie reformy 

prokuratury i postępowań antykorupcyjnych. Jego zwolnienie było warunkiem, 
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który postawił Biden, aby Ukraina otrzymała 1 mld dolarów gwarancji 

kredytowych. Wokół niego budowana jest narracja o uczciwym prokuratorze 

generalnym, zwolnionym przez Poroszenkę pod naciskiem Bidena, aby nie 

prowadzono spraw związanych z jego synem i firmą Burisma. 

 Jurij Łucenko – oskarżał byłą ambasador imię Yovanovich o składanie fałszywych 

zeznań w trakcie impeachmentu. 

 Konstantyn Kułyk – prokurator prowadzący m.in. sprawę Burismy, wiązany 

z oligarchą Ihorem Kołomojskim. Nie przeszedł atestacji prowadzonej pod kątem 

uczciwości i wiedzy prawniczej. 

 Wałentyn Naływajczenko – były szef SBU, wiązany jest m.in. z prorosyjskim 

oligarchą Dmytrem Firtaszem. Chciał uwiarygodnić Derkacza i zaprzeczał 

rosyjskiej inspiracji jego działań. Poinformował, że Rosja deportowała Derkacza w 

2017 roku i zakazała mu wjazdu na swoje terytorium do września 2020 roku. 

Według niego takie kroki Rosji związane były z postępowaniem prokuratury 

ukraińskiej na podstawie wniosku Derkacza dotyczącego wtrącania się 

funkcjonariuszy NABU w amerykańskie wybory w 2016 roku. Jednocześnie 

opowiedział się za stworzeniem komisji śledczej, która zajęłaby się m.in. tą 

sprawą. Tłumaczenie Naływajczenki jest mało przekonujące, a wypływająca z 

niego motywacja Rosji zupełnie niezrozumiała. 

Wnioski 

 Wiele wskazuje na to, że Rosja ponownie prowadzi operację dezinformacyjną 

na Ukrainie, która ma wpłynąć na kampanię wyborczą w Stanach Zjednoczonych. 

Dzięki temu chce ukraińskimi rękoma wpływać na proces wyborczy w Ameryce, a 

także osłabiać relacje Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi. 

 Osłabienie relacji Ukrainy ze Stanami Zjednoczonymi jest długofalowym celem 

rosyjskiej polityki. Z jednej strony widoczne są działania ukierunkowane 

na amerykański establishment, zwłaszcza na otoczenie Trumpa, z drugiej 

na ukraińskie społeczeństwo. Pokazywanie w złym świetle współpracy 

międzynarodowej z państwami zachodnimi stało się jednym z głównych zadań 

prorosyjskich mediów na Ukrainie. 

 Rosja wspiera narrację o ingerencji Ukrainy w wybory w 2016 roku, aby odsunąć 

uwagę od swoich działań, których skala jest nieporównywalna z tym, co zarzuca 

Ukrainie. Przy wykorzystaniu sił prorosyjskich na Ukrainie, które uzyskały dostęp 

do otoczenia Trumpa i dostarczają materiały do walki z kandydatem Demokratów, 

może budować narrację o ingerowaniu przez Ukrainę w wybory w 2020 roku. 

 Dla swoich działań Moskwa znalazła sojusznika zarówno w otoczeniu Trumpa, 

któremu zależy na skompromitowaniu politycznego konkurenta, jak i wśród 

przedstawicieli ukraińskich grup oligarchicznych. Antyzachodnia 

i antyreformatorska retoryka wspierana jest przez oligarchów, dla których 

reformy oznaczają utratę ważnych narzędzi wpływu oraz zysków czerpanych 

z korupcji. Kołomojski chce wykorzystać nagrania ze względu na konflikt 

z Poroszenką i toczące się sprawy przeciw niemu w Stanach Zjednoczonych, ale 
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także w sprawie nacjonalizacji Prywatbanku, którego był jednym z właścicieli. 

Twierdząc, że Biden naciskał na Poroszenkę w sprawie nacjonalizacji oraz, 

że Poroszenko działał w zmowie z ówczesnym kierownictwem banku centralnego, 

chce podważyć legalność tych działań. Ponadto niedawno ujawniony fakt, 

że Medwedczuk jest współwłaścicielem kanału 1+1 Kołomojskiego, pokazuje, 

że sojusz sił prorosyjskich i oligarchicznych w tej sprawie ma też podłoże 

biznesowe. 

 Należy oczekiwać, że przed listopadowymi wyborami prezydenckimi w USA będą 

podejmowane kolejne próby wciągania Ukrainy w amerykańską politykę, 

zwłaszcza że na wrzesień br. zapowiadana jest publikacja nowych nagrań. 

 Publikacja nagrań rozmów najważniejszych osób w państwie uderza w wizerunek 

Ukrainy, pokazując poważne problemy z bezpieczeństwem informacyjnym 

i podatność na tego typu działalność zarówno ze strony grup oligarchicznych, jak 

i Rosji. 

 Istotny jest wymiar wewnątrzukraiński, zwłaszcza wobec wyborów lokalnych 

zaplanowanych na jesień tego roku. Tezy o zewnętrznym sterowaniu Ukrainą, 

demonizowanie Zachodu, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, skierowane są do 

elektoratu prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma Za Życie, której jednym 

z liderów jest Medwedczuk. 

1 Donald Trump 18 grudnia 2019 roku został oskarżony przez Izbę Reprezentantów o „nadużycie władzy 
przez wymuszanie na obcym państwie podjęcia działań w prywatnym interesie” oraz o blokowanie pracy 
Kongresu. Jednak Senat, w którym republikanie mają większość, 5 lutego br. uniewinnił go. 
2 "Новые русские сенсации": "Узник фрау Меркель", NTV, 17.05.2020; 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZaPSjRsyKM [dostęp: 6.07.2020]. 
3 "Новые русские сенсации": "Запрещенный выпуск. Заложники Байдена", 24.05.2020; 
https://www.youtube.com/watch?v=o79bjB548bI [dostęp: 6.07.2020]. 
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