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Wstęp

Jeżeli wybory w 2004 r. kojarzą się obywatelom Ukrainy z dokonywaniem wy-
boru pomiędzy faktycznym stanem rzeczy a jego radykalnymi zmianami (stawia-
no tu głównie na wybór nowych perspektyw rozwoju kraju, nowej jakości państwa 
i społeczeństwa), to kampania wyborcza 2009–2010 roku nie była czymś nadzwy-
czajnym pod względem stylu prowadzenia przedwyborczej walki o fotel prezydenta 
i można ją ocenić jako przewidywalną. Proces ten można scharakteryzować jako 
normalny, z wykorzystaniem standardowych technik marketingowych. Wysoki po-
ziom obywatelskiej i wyborczej aktywności (kampania prezydencka 2004) zmienił 
się w prognozowany spadek zainteresowania wydarzeniami politycznymi. Ukraiń-
ski elektorat stracił zaufanie do władz i stał się apatyczny. Wyborcy zachowali się 
pragmatycznie i postawili na politycznych liderów.

Kampania wyborcza na łamach polskiej prasy

W ciągu ostatniego dziesięciolecia temat Ukrainy pojawiał się w polskich me-
diach bardzo często. Apogeum zainteresowania miało miejsce w 2004 r., kiedy to 
wybuchła „pomarańczowa rewolucja”. Wówczas nie tylko oczy Polski, ale i całego 
zachodniego świata skupiły się na tej części Europy. Nie było w owym czasie dzien-
nika, który nie zdawał „sprawozdania” z tego, co się dzieje u naszego sąsiada. Za-
angażowanie strony polskiej w wydarzenia mające miejsce na ukraińskim Majdanie 
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i chęć przeciągnięcia Ukrainy na tory demokratyzacji stały się jednym z głównych 
celów polskiej polityki i były często analizowane na łamach polskiej prasy.

Po raz kolejny oczy Polski były zwrócone w stronę Ukrainy na przełomie 
2009/2010 r. Ukraina przygotowywała się wtedy na zmianę władzy. Kolejne wybory 
prezydenckie, a szczególnie analiza wpływu ich wyników na stosunki polsko-ukraiń-
skie ponownie zajęły ważne miejsce w polskiej prasie.

W polskich gazetach zwrócono uwagę, iż w przeciwieństwie do wyborów 
z 2004 r., te obecne nie miały charakteru bipolarnego. W czasie „pomarańczowej 
rewolucji” mieszkańcy Ukrainy dokonywali wyboru między dwoma odrębnymi dro-
gami rozwoju, wybierali między Wschodem a Zachodem. Obecnie wybór nie był 
już taki prosty. Wszyscy kandydaci startujący w wyborach prezydencki w 2010 r. 
prezentowali zbliżone poglądy i ideały. Już nie było tak wyraźnego podziału na 
„pomarańczowych” i „niebieskich”. Nawet hasła wyborcze nie wyróżniały ich od 
siebie, były miałkie.

W polskiej prasie poświęcono wiele uwagi samemu przebiegowi wyborów. Na 
łamach polskiej prasy zadawano pytanie: Czy zbliżające się na Ukrainie wybory 
prezydenckie odbędą się zgodnie z demokratycznymi standardami? Podnoszono 
kwestię niedoskonałości ukraińskich regulacji prawnych w zakresie prawa wybor-
czego, jego ostatniej nowelizacji dotyczącej głosowania w domach, która może 
sprzyjać nadużyciom w czasie głosowania. Mariusz Zawadzki na łamach „Gazety 
Wyborczej” relacjonował ostry spór o sposób głosowania. Kandydaci do niedzieli 
rano toczyli batalię o to, czy głosowanie bez zaświadczenia o chorobie jest waż-
ne, spierano się również o skład komisji wyborczej, w której większość stanowili 
zwolennicy Wiktora Janukowycza. Autor artykułu poruszył również problem ewen-
tualnego rozstrzygnięcia sporu przez Naczelny Sąd Administracyjny, który miał 
wówczas dwóch prezesów popierających innych kandydatów na prezydenta1.

Dużo uwagi poświęcono stylowi prowadzenia ukraińskiej kampanii wyborczej. 
Podkreślano, iż była to kampania negatywna, oparta na czarnym PR, a ukraińscy 
kandydaci chętnie korzystali z okazji obrzucania się oskarżeniami i obelgami. Julia 
Tymoszenko oraz jej sztab ciągle wypominali W. Janukowyczowi jego kryminalną 
przeszłość, z kolei W. Janukowycz oskarżał J. Tymoszenkę o korupcję. Kolejną 
osobą, która rzucała wiele oskarżeń pod adresem J. Tymoszenki był W. Juszczen-
ko, który oskarżał ją o ukrywanie wielkiego majątku za granicą, „przekręty” przy 
prowadzeniu firmy pośredniczącej w obrocie gazem oraz wykorzystywanie pań-
stwowych pieniędzy do celów prowadzenia kampanii (latanie na spotkania wybor-
cze samolotem, który był wyczarterowany za państwowe pieniądze). Z kolei J. Ty-
moszenko podczas kampanii wyborczej atakowała jedynie osobę W. Janukowycza, 
gdyż wiedziała, iż do wygrania II tury wyborów potrzebne będą jej głosy wyborców 
kontrkandydatów2.

1 M. Zawadzki, Wyborcze gry w Kijowie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 18 stycznia 2010 r., s. 8.
2 M. Zawadzki, Ukraina wybrała, tamże, s. 1.
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W wielu artykułach pisano o nastrojach społecznych panujących wśród miesz-
kańców Ukrainy. Wielu z nich nie wierzyło w to, iż którykolwiek z kandydatów 
zmieni na lepsze ich sytuację materialną. Ukraińcy byli zmęczeni tocząca się wal-
ką polityczną oraz oglądaniem ciągle tych samych twarzy, które wiele obiecywały, 
a nie robiły nic. Widoczne było, iż naród ukraiński zawiódł się bardzo na bohate-
rach „pomarańczowej rewolucji”. Bardzo wymowna jest przytaczana przez Piotra 
Kościńskiego opinia jednego z wyborców o kandydatach na prezydenta, który uwa-
żał, iż wszyscy kandydujący w wyborach prezydenckich to „jedna banda”3.

Duża część ukraińskiego społeczeństwa zmęczona polityczną walką pomiędzy 
J. Tymoszenką, W. Janukowyczem oraz W. Juszczenką oddała swój głos na innych 
kandydatów. W „Gazecie Wyborczej” ukazał się artykuł Mariusza Zawadzkiego 
pt. „Czy będzie sensacja w niedzielnych wyborach prezydenckich na Ukrainie, Ti-
hipko w drugiej turze?”. Autor przedstawia w nim krótki życiorys Serhija Tihipki, 
który mylnie przez znaczną część ukraińskiego społeczeństwa postrzegany był jako 
osoba niezamieszana w obecne awantury polityczne. Autor opisuje styl, w jakim 
była prowadzona jego kampania – w przeciwieństwie do pozostałych najbardziej 
liczących się kandydatów nie wdawał się on w żadne polityczne kłótnie, nie rzucał 
oskarżeń, nie krył się także ze swoim bogactwem4.

Wiele miejsca w polskich gazetach poświęcono osobie Wiktora Juszczenki – 
analizie jego prezydentury i przyczyn porażki. W. Juszczenko przedstawiony był 
jako polityk, który w 2004 r. obronił Ukrainę przed „ostrym skrętem w stronę Ro-
sji”, który był nadzieją społeczeństwa na poprawę jego sytuacji ekonomicznej, ale 
który nie umiał wykorzystać ogromnego poparcia społecznego. Podjął kilka nie-
fortunnych decyzji, które przyczyniły się do jego porażki. Pierwszą z nich było 
nieogłoszenie przedterminowych wyborów parlamentarnych w 2005 r., kiedy „po-
marańczowi” cieszyli się dużym poparciem społecznym. Decyzja, aby nie ruszać 
dotychczasowego establishmentu, spowodowała „zgrzyty” wśród ekipy „poma-
rańczowych”. Otoczenie ówczesnej premier J. Tymoszenki chciało rozprawić się 
twardą ręką z dawnymi poplecznikami Leonida Kuczmy. Ta dychotomia stanowisk 
doprowadziła do powstania konfliktu i upadku rządu J. Tymoszenki. Kolejnym 
problemem podczas sprawowania urzędu przez W. Juszczenkę był kryzys gazowy 
z 2006 r. i wejście do rozliczeń między Ukrainą a Rosją firmy pośredniczącej w ob-
rocie tym surowcem. Kolejny błędem było nieutworzenie przez pół roku od prze-
prowadzenia wyborów parlamentarnych koalicji i powierzenie utworzenia rządu 
W. Janukowyczowi. Przez kolejny rok W. Juszczenko podejmował działania, które 
doprowadziły do upadku rządu Janukowycza oraz rozpisania przedterminowych 
wyborów. Kolejny rząd został utworzony przez Julię Tymoszenkę, która już wtedy 
nie kryła swoich ambicji objęcia stanowiska prezydenta. Kolejne lata w wewnętrz-
nej polityce przebiegały pod szyldem kłótni i wzajemnych oskarżeń, nie podejmo-

3 P. Kościński, Rewolucji bis nie będzie, „Rzeczpospolita” z dnia 15 stycznia 2010 r., s. A11.
4 „Gazeta Wyborcza” z dnia 15 stycznia 2010 r., s. 14.
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wano żadnych kroków w celu przeprowadzenia reform. Prezydent W. Juszczenko 
podejmował również złe decyzje personalne dotyczące jego najbliższego politycz-
nego otoczenia. To wszystko spowodowało, iż został zepchnięty na margines ukra-
ińskiej polityki5. Po klęsce wyborczej W. Juszczenki pojawiły się w polskiej prasie 
artykuły o tym, iż mimo miażdżącej porażki były prezydent planuje pozostanie 
w polityce. Owa decyzja W. Juszczenki została uznana przez ekspertów za błędną, 
grożącą całkowitą marginalizacją jego osoby. Ich zdaniem, ustępujący prezydent 
powinien zająć się działalnością społeczną6.

W polskiej prasie równie często prezentowano Julię Tymoszenkę oraz Wik-
tora Janukowycza. Wiele jest artykułów, w których porównywano tych polityków. 
Mariusz Zawadzki w artykule „Gazowa księżniczka i węglowy faworyt”7 opisuje 
historię obu tych postaci począwszy od ich dzieciństwa do chwili obecnej. Przed-
stawia ich polityczną drogę i wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju ich poli-
tycznych karier, ale również te, które mogły je zakończyć.

Kwestią poruszaną przez polskich publicystów był również sposób przepro-
wadzenia wyborów oraz ich uczciwość. W wywiadzie z Pawłem Kowalem8 Mar-
cin Wojciechowski zapytał polskiego eurodeputowanego o przebieg wyborów 
i ich demokratyczność. W owej rozmowie Paweł Kowal podkreślił, iż na Ukrainie, 
w przeciwieństwie do innych byłych republik radzieckich, przeprowadzone zostały 
wybory pluralistyczne, w których wyborcy mogli zapoznać się z poglądami oraz 
programem każdego z kandydatów, a dyskusyjną sprawą może być jedynie sposób 
szybkiej zmiany prawa wyborczego tuż przed wyborami i to, że niektóre komisje 
wyborcze zostały otwarte później, niż to powinno mieć miejsce9.

W polskich dziennikach poruszanym tematem była również decyzja W. Jusz-
czenki o nadaniu tytułu bohatera Ukrainy S. Banderze, który przez stronę polską 
uważany jest za osobę odpowiedzialną za mordy Polaków na Wołyniu. Decyzja 
ta była określana jako populistyczna, mająca na celu przysporzenie wyborców 
W. Juszczence w kolejnych wyborach. Decyzja owa była krytykowana przez sztab 
wyborczy Julii Tymoszenki. Uważano, iż miała ona na celu zniechęcenia do gło-
sowania na Tymoszenkę elektoratu zamieszkującego wschodnią część Ukrainy.10 
Krytykowano również kolejną decyzje ustępującego prezydenta, który uznał człon-

5 M. Wojciechowski, Upadek wodza rewolucji, „Gazeta Wyborcza” z dnia 15 stycznia 2010 r., s. 18.
6 T. Serwetnyk, Juszczenko żegna się z urzędem, ale nie polityką, „Rzeczpospolita” z dnia 21 

stycznia 2010 r., s. A11. Zob. też: R. Imielski, Wiktor Juszczenko zostaje w polityce, „Gazeta Wyborcza” 
z dnia 21 stycznia 2010 r., s. 9.

7 „Gazeta Wyborcza” z dnia 16–17 stycznia 2010 r., s. 19.
8 Polski eurodeputowany, wówczas jeszcze członek partii Prawo i Sprawiedliwość (obecnie 

ugrupowania Polska Jest Najważniejsza), szef misji Parlamentu Europejskiego, która miała na celu 
obserwację przebiegu wyborów na Ukrainie.

9 M. Wojciechowski, Wybory na Ukrainie już nie są fałszowane, „Gazeta Wyborcza” z dnia 18 
stycznia 2010 r., s. 2.

10 P. Kościński, T. Serwetnyk, Bandera dzieli Ukrainę, „Rzeczpospolita” z dnia 27 stycznia 2010 r., 
s. A8.
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ków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej 
Armii za „uczestników walk o niepodległość państwa”. P. Kowal, komentując owe 
decyzje prezydenta Ukrainy, uznał, iż te sprawy powinny być przedmiotem dialogu 
historycznego, a nie przedmiotem dekretów. Stwierdził również, że takie posunię-
cie ustępującego ukraińskiego prezydenta może częściowo zburzyć dotychczasowy 
proeuropejski wizerunek W. Juszczenki11.

Wielu autorów zastanawiało się również, jak powinny się ułożyć stosunki polsko- 
-ukraińskie po wyborach prezydenckich. W jednym z artykułów przytoczono opinię 
Adama Rotfelda12, który uważał, iż polskie władze powinny bez względu na to kto 
zostanie wybrany prezydentem Ukrainy, popierać ten kraj13. W jednym ze swoich 
artykułów W. Lorenc napisał o zarzutach stawianych Lechowi Kaczyńskiemu w od-
niesieniu do prowadzonej przez niego polityki wschodniej i odpieraniu tych zarzutów 
przez zaplecze polskiego prezydenta. Zapewniano, iż L. Kaczyński, bez względu na 
to, kto wygra wybory prezydenckie, będzie chciał się w najbliższym czasie spotkać 
z nowo wybranym przywódcą państwa ukraińskiego. Przytoczono opinie ekspertów, 
którzy uważali, iż polskie władze powinny szybko poczynić kroki mające na ceku 
pokazanie, że strona polska jest zdolna do współpracy z każdą demokratycznie wy-
braną ukraińską władzą14.

Przed II turą wyborów na Ukrainie polscy publicyści przewidywali kilka moż-
liwych scenariuszy wydarzeń. Najczęściej prognozowano, iż po wygranej Wiktora 
Janukowycza, Julia Tymoszenko wniesie protest wyborczy do sądu. Przypuszczano 
również, iż gdyby ów scenariusz się sprawdził, możliwy jest powyborczy chaos na 
Ukrainie, która przez dłuższy czas może pozostać bez głowy państwa15. Jako przyczy-
nę ewentualnego wniesienia protestu wyborczego przewidywano sposób przeprowa-
dzenia oraz zapisy ordynacji wyborczej16. Kolejne snute przez polskich publicystów 
scenariusze dotyczyły postępowania W. Janukowycza, który wygrał drugą turę wybo-
rów na Ukrainie. Przewidywano, iż w polityce zagranicznej obierze on prorosyjski 
kurs. Niektórzy eksperci obawiali się zwiększenia uzależnienia od Moskwy, inni uwa-
żali, iż ten wybór nie musi oznaczać osłabienia relacji Ukrainy z Zachodem17.

Publicystyczne dywagacje dotyczące przyszłej polityki zagranicznej W. Janu-
kowycza w znacznej części się sprawdziły. Anna Herman w wywiadzie z Mariuszem 
Zawadzkim potwierdziła, iż nowo wybranemu prezydentowi zależy na poprawie 
wzajemnych relacji z Rosją, ale priorytetem dla niego będzie integracja z Europą. 

11 P. Kościński, T. Serwetnyk, Kolejne honory dla UPA, „Rzeczpospolita” z dnia 30–31 stycznia 
2010 r., s. A11.

12 Minister spraw zagranicznych od stycznia 2005 r. do listopada 2005 r.
13 P. Kościński, T. Serwetnyk, Ukraina: faworyci w drugiej turze, „Rzeczpospolita” z dnia 18 

stycznia 2010 r., s. 1.
14 W. Lorenz, Polska nie porzuci Ukrainy, „Rzeczpospolita” z dnia 19 stycznia 2010 r., s. A11.
15 M. Zawadzki, Kijowska wojna przy urnie, „Gazeta Wyborcza” z dnia 5 lutego 2010 r., s. 10.
16 M. Zawadzki, A od jutra chaos, „Gazeta Wyborcza” z dnia 6–7 lutego 2010 r., s. 8.
17 M. Zawadzki, Błękitna Ukraina, „Gazeta Wyborcza” z dnia 8 lutego 2010 r., s. 1.
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Podkreśliła również, iż Wiktor Janukowycz i jego otoczenie polityczne nie mają 
żadnego urazu do władz Polski, które popierały polityków „pomarańczowych”. 
Wypowiedziała się również na temat polityki wewnętrznej, w której, według niej, 
kluczowa jest poprawa sytuacji wszystkich obywateli, niezależnie od tego, czy za-
mieszkują wschodnią czy zachodnią część Ukrainy oraz regionalizacja18. W wy-
powiedziach dla mediów W. Janukowycz podkreślał, iż będzie prowadził politykę 
zgodnie z ukraińskim interesem narodowym19. Wielu ekspertów uważało, iż przed 
nowymi władzami Ukrainy stoi ciężkie zadanie spowodowane tym, iż Ukrainę na-
leży wyprowadzić z zapaści gospodarczej20. Szeroko komentowane było również 
wniesienie protestu wyborczego przez sztab J. Tymoszenki, oraz późniejsze jego 
wycofanie. Jako przyczynę cofnięcia protestu J. Tymoszenko podała brak pozwo-
lenia Naczelnego Sądu Administracyjnego na przesłuchanie jej świadków, którzy 
mieli potwierdzić fałszowanie wyborów przez ludzi W. Janukowycza.

Kampania 2010 na stronach prasy ukraińskiej i rosyjskiej

Deputowany Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Konstatntyn Zatulin 
podczas telemostu na Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji p.t. 
„Rosyjsko–ukraińskich stosunków . Przed wyborami” powiedział, że podczas prezy-
denckich wyborów na Ukrainie 2010 r. ukraińskie społeczeństwo będzie wybierać 
„za” lub „przeciw” sojuszowi z Rosją21. Dlatego też wybory prezydenta Ukrainy 
w 2010 r. stały się pewnego rodzaju kontynuacją wyborów głowy państwa w 2004 r., 
sprzyjając przekonaniu do socjalno-politycznego podziału terytorium kraju. Podob-
nie jak w 2004 r., większość zachodnich i centralnych województw poparła pro-
zachodniego i pronarodowego kandydata na urząd prezydenta Julię Tymoszenkę, 
natomiast wschodnie i południowe województwa – prorosyjskiego kandydata Wik-
tora Janukowycza22.

Dziennik „Ukraińska prawda” podjął się zadania wytłumaczenia przedwybor-
czych relacji pomiędzy J. Tymoszenką a W. Juszczenką. Zauważono zamianę ról 
w tym duecie, J. Tymoszenko, która cały czas krytykowała działania ówczesnego 
prezydenta, teraz w ogóle o nim nie wspominała, natomiast W. Juszczenko przyjął 
pozycję atakującego. Zdaniem dziennikarza Sergija Luszczenki było to spowodowa-
ne miarą celów kandydatów na urząd prezydenta. Juszczenko mierzył na I turę, dla-
tego zależało mu na przejęciu głosów elektoratu J. Tymoszenki, dlatego jego głów-

18 M. Zawadzki, Urazu do Polski nie mamy, „Gazeta Wyborcza” z dnia 9 lutego 2010 r., s. 9.
19 M. Zawadzki, Janukowycz: bliżej UE, „Gazeta Wyborcza” z dnia 11 lutego 2010 r., s. 9.
20 M. Zawadzki, Tymoszenko się poddała, „Gazeta Wyborcza” z dnia 22 lutego 2010 r., s. 11.
21 Zatulin: Ukrajinci wybyratymut „za” czy „proty” sojuzu z Rosijeju, „Kommersant” z 28. 10. 2009, 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/1012578-zatulinukrayinci-vibiratimutza-chiproti-soyuzuz-rosieyu.
22 Por. http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/wp300?PT001F01=701(20. 04. 2011).
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nym zadaniem było zniechęcenie elektoratu do głosowania na nią. J. Tymoszenko 
tymczasem myślała już o II turze i o zdobyciu poparcia wyborców W. Juszczenki23.

Po I turze wyborów J. Tymoszenko okrzyknęła W. Juszczenkę zdrajcą. Była 
to jej odpowiedź na wołanie W. Juszczenki, by obywatele nie szli na wybory, bądź 
głosowali przeciw wszystkim kandydatom. Tymoszenko oburzona postawą ówcze-
snego prezydenta powiedziała, że traktuje to jako zdradę przeciw Ukrainie, ponie-
waż w 2004 r. to ona stała u jego boku, rezygnując ze swoich politycznych ambicji, 
popierała zmiany Ukrainy na lepsze. Dodała, że nigdy nie pomyślałaby, że osoba, 
którą popierała w 2004 r., okrzyknie ją podobną do Janukowycza24.

Wyniki I tury potwierdziły, że znaczna część wyborców nie jest zadowolona 
z tego, że głównymi kandydatami na fotel prezydenta byli W. Janukowycz i J. Ty-
moszenko, ponieważ w pewnym stopniu są oni postrzegani jako część „starej” 
politycznej elity, która ponosi odpowiedzialność za złą sytuację w kraju, i powinni 
być zastąpieni „nową” elitą. Wyniki I tury potwierdziły potrzebę pojawienia się na 
ukraińskiej scenie politycznej „alternatywnych kandydatów”. S. Tigipko, A. Jace-
niuk, A. Grycenko otrzymali poparcie ponad 20% głosów25.

Z kolei rosyjski dziennik „Komsomolska prawda” skupił się na prezentacji 
zjawiska niezdecydowania ukraińskiego elektoratu. Zdaniem dziennikarzy gazety 
Ukraińcy sami nie wiedzą, w jakim państwie się obudzą – czy w państwie ukierun-
kowanym na dobrosąsiedzkich relacjach z Federacją Rosyjską, czy może w kra-
ju popierającym współpracę euroatlantycką26. Polityk rosyjskiej opozycji Borys 
Niemcow w programie komercyjnej stacji Inter „Велика політика. Ніч виборів” 
(Wielka polityka. Noc wyborów), komentując wyniki I tury wyborów, powiedział, 
że dla niego był wielkim zaskoczeniem tak dobry rezultat J. Tymoszenki, mimo złej 
ekonomicznej sytuacji w kraju. Jego zdaniem świadczyło to o tym, że jest ona cha-
ryzmatycznym politykiem. Według opinii B. Niemcowa w II turze W. Janukowycz 
będzie miał trudne zadanie, ponieważ jest trudno konkurować z J. Tymoszenką, 
zostanie zmuszony do udziału w debatach, a jeśli nie będzie w nich uczestniczył, to 
zostanie okrzyknięty zastraszonym27.

Przed II turą wyborów nie brakowało spięć na linii władza – opozycja. Jed-
ną z przyczyn konfliktu było podpisanie przez ówczesnego prezydenta na kilka 
dni przed wyborami zmiany ustawy o wyborze prezydenta Ukrainy. Jak donosił 

23 Sergij Leszczenko, Proszczalnyj akord Tymoszenko: u wyborczyj tur – za koszt budżetu, „Ukrainska 
Pravda”, z dnia 15. 01. 2010, http://www.pravda.com.ua/articles/2010/01/15/4622908/(22. 04. 2011).

24 Tymoszenko zwynuwatyla Juszczenka u zdradi, „Ukrainska Pravda”, z dnia 23. 01. 2010, http://
www.pravda.com.ua/news/2010/01/23/4658658/ (22. 04. 2011).

25 CWK opryludnyla 80,27% protokoliw, „Tyzhdeń” z dnia 18. 01. 2010, http://www.tyzhden.ua/
News/11540(22. 04. 2011).

26 Wybory na Ukraine: I becznyj boj . Pakoj im Tolka snitsa, „Kowsomolska Prawda” z dnia 
7. 02. 2010. http://www.kp.ru/daily/24437/604062/(22. 04. 2011).

27 Nemcow zdywowanyj rezultatom Tymoszenko, pry jakij Ukrajini girsze za wsich, „Ukrainska 
Pravda”, z dnia 17. 01. 2010, http://www.pravda.com.ua/news/2010/01/17/4630018/(22. 04. 2011).
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ukraiński dziennik „Ukrainska Prawda”, J. Tymoszenko zażądała zawetowania 
ustawy o wyborze głowy państwa. Jej zdaniem, ustawa ograniczyłaby demokrację 
w państwie, a wybory na jej podstawie staną się symbolicznym działaniem i zostaną 
sfałszowane od A do Z. Jednak prezydent nie skorzystał z prawa veta i ustawa zo-
stała podpisana28. Zmiana dotyczyła funkcjonowania komisji wyborczych, a przede 
wszystkim ich składu. Według poprzedniej ustawy na wybory powinna stawić się 
komisja w składzie nie mniej niż 2/3 składu podstawowego, natomiast w zmienio-
nej ustawie ten zapis został usunięty. Zmieniono także zapisy regulujące głosowanie 
chorych i niepełnosprawnych w domach, poprzednio trzeba było zgłosić wcześniej 
taki przypadek i przedstawić zaświadczenie lekarskie29.

Przyczyną podpisania przez prezydenta zmiany tej ustawy, jak się dowiedzieli 
dziennikarze „Ukraińskiej Prawdy” w rozmowie z rzecznikiem prasowym prezy-
denta Iryna Wannykowa, było niedopuszczenie do zerwania wyborów. Wcześniej, 
jak tłumaczył rzecznik prasowy, można było tego dokonać poprzez niestawienie się 
członków komisji wyborczej, teraz ten problem został rozwiązany30.

Jak wcześniej wspomniano, podczas wyborów powstały dwie strefy poparcia: 
elektorat proeuropejski – J. Tymoszenki i prorosyjski – W. Janukowycza. Cieka-
we, że wśród elektoratu utrwaliło się przekonanie, że kandydaturę J. Tymoszen-
ki poparł Władimir Putin, a Janukowycza – Dmitrij Miedwiediew. Premier Rosji 
podczas programu na żywo w telewizji publicznej powiedział, że nie popiera Ty-
moszenki w wyborach na prezydenta Ukrainy. Podkreślił, że są szefami rządów 
współpracujących ze sobą państw. Jest to współpraca bardzo efektywna. Premier 
Rosji podkreślił, że jako prezes partii Jedna Rosja (Единая Россия) współpracuje 
z Partią Regionów31.

Prognozą sytuacji Ukrainy w razie wygranej J. Tymoszenki lub W. Janukowy-
cza zajął się dziennikarz „Ukraińskiej Prawdy” Włodzimierz Kułeba. Zaprezen-
tował dwa scenariusze wydarzeń. Pierwszy z nich to wygrana W. Janukowycza. 
Autor materiału stwierdził, że najgorszym skutkiem tego scenariusza byłoby to, 
że Ukraina w krótkim czasie „padnie do nóg” Rosji. Przede wszystkim poprzez 
stworzenie wspólnych pakietów akcji towarzystw oraz prywatyzację „Energoato-
mu” i „Naftogazu”, przekazanie wynajmu na 25 lat gazo-transportowego systemu 
Ukrainy, które miały funkcjonować jako konsorcjum. Zdaniem dziennikarza, życie 

28 Tymoszenko wymagaje wid Juszczenka weto na prawy la gry, inaksze . . ., „Ukrainska Pravda”, 
z dnia 3. 02. 2010, http://www.pravda.com.ua/news/2010/02/3/4708964/(22. 04. 2011).

29 W . Juszczenko pidpysaw skandalnyj zakon pro wybory Prezydenta, „Tyzhdeń” z dnia 04. 02. 2010, 
http://www.tyzhden.ua/News/11670(22. 04. 2011).

30 U Juszczenka rozpowily, nawiszczo win pidpysaw antytymoszeniwskyj zakon, „Ukrainska Pravda”, 
z dnia 4. 02. 2010, http://www.pravda.com.ua/news/2010/02/4/4713249/(22. 04. 2001)

31 Putin: Ja ne pidtrymuju Tymoszenko na wyborach prezydenta Ukrajiny, „Kommersant” 
z dnia 3. 12. 2009, http://ua.korrespondent.net/world/1023743-putinya-nepidtrimuyu-timoshenkona-
viborahprezidenta-ukrayini(23. 04. 2011); Wybory na Ukraine: Na ladoniach y Tymoszenko – znak 
faraona, u Juszczenko – kołduna, a u Janukowycza udaczy, „Kowsomolska Prawda” z dnia 25. 12. 2010, 
http://www.kp.ru/daily/24437/604018/ (23. 04. 2011).
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w razie wygranej W. Janukowycza nie byłoby „trudne”, wszystko byłoby ustalone 
i uporządkowane niczym w wojsku radzieckim. Trzeba tylko nauczyć się reguły: to 
stanowisko tyle kosztuje, a na to cię nie stać32.

Scenariusz II – wygrana Tymoszenki. Sama Tymoszenko twierdziła, że prze-
ciwko niej zastosowano cztery techniki wyborcze, by nie doprowadzić do jej wy-
granej. Po pierwsze, skoordynowano działania mass mediów, które znajdowały się 
w rękach oligarchów, po drugie, tony brudnej kompromitacji ze strony Wiktora 
Juszczenki, po trzecie, jego zdrada ideałów Placu Niepodległości oraz otwarta agi-
tacja przeciwko niej, po czwarte, „wyrzucone przez oponentów miliony dolarów, 
by pozbawić Ukrainę statusu niepodległego państwa”. To, zdaniem pani premier, 
stało się przyczyną takiego a nie innego wyniku I tury wyborów. Podsumowując 
udało się jej przeprowadzić ukraińskie państwo przez kryzys światowy, przy tym 
nie wstrzymując wypłacania wynagrodzeń, emerytur i stypendiów oraz rozliczyć się 
z Moskwą za gaz. Udało się jej wypłacić społeczeństwu gromadzone prze lata na 
książeczkach oszczędnościowych kwoty pieniężne. Niestety, rząd pod kierownic-
twem Tymoszenki nie był dostatecznie efektywny, gdyż parlament nie pozwolił na 
wprowadzenie do gabinetu „świeżej krwi”, na stanowiskach ministrów poszczegól-
nych resortów pozostały osoby przyjęte jeszcze przez „starą władzę” (W. Juszczen-
kę), nie będące profesjonalistami. Wszystko to doprowadziło do tego, że z 2007 r. 
liczba wyborców J. Tymoszenki zmniejszyła się o milion, natomiast u W. Januko-
wycza wzrosła o 600 tys.33.

Tabela 1. Wyniki II tury wyborów

Kandydat Liczba otrzymanych głosów Wyniki w %

Wiktor Janukowycz 12 481 268 48,95

Julia Tymoszenko 11 593 349 45,47

Źródło: (opracowanie własne na podstawie danych CWK Ukraina: http://
www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/wp300?PT001F01=701)

Porównanie wyników I i II tury wyborów świadczą o tym, że J. Tymoszenko 
dokonała mobilizacji swego elektoratu, przejmując głosy „alternatywnych kandy-
datów”. Z doniesień ukraińskiego tygodnika dowiadujemy się, że J. Tymoszenko 
zaproponowała Siergiejowi Tigipce fotel premiera w razie wygranej przez nią II 
tury. Zdaniem badaczy stało się to świadomym zagraniem kandydatki, by zdobyć 
poparcie elektoratu Tigipki, który w I turze zdobył ponad 13% głosów, co dało mu 

32 Wolodymyr Kuleba, Jakyj prezydent potriben Ukrajini – 2, „Ukrainska Pravda”, z dnia 
25. 01. 2010, http://www.pravda.com.ua/columns/2010/01/25/4664415/ (23. 04. 2011).

33 Tamże; Wybory na Ukraine: razryw meżdu Tymoszenko i Janukowyczem uweliczywajetsa, 
„Kowsomolska Prawda” z dnia 02. 02. 2010, http://www.kp.ru/daily/24370. 4/553069/(23. 04. 2011).
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trzeci wynik34. Natomiast jak głosował elektorat Arsenija Jaceniuka jest kwestią 
sporną, ponieważ kandydat na łamach „Tyzhdnia” zawiadomił, że nie popiera żad-
nego kandydującego w II turze wyborów. Jak zaznaczył, jest to spowodowane tym, 
że jego wyborcy głosowali za nową Ukrainą, a dostali się do II tury przedstawiciele 
starej władzy, dlatego jego zadaniem jest walczyć z starą, nieudolną władzą. Dodał 
też, że pójdzie na wybory i zaznaczy pole „nie popieram żadnego kandydata”35.

Wzrost poparcia dla J. Tymoszenki o 1,7 razy świadczył o gotowości elektoratu 
do poparcia jej kandydatury. Przyczyną wzrostu poparcia była chęć niedopuszcze-
nia W. Janukowycza do władzy. Należy zaznaczyć, że podział poparcia elektoratu, 
który utworzył się na Ukrainie w 2004 r., powtórzył się w 2010 r., ponieważ J. Tymo-
szenko wygrała w tych samych województwach, co W. Juszczenko cztery lata temu. 
Największe poparcie Tymoszenko uzyskała w województwach: iwanofrankowskim 
(88,89%), tarnopolskim (88,39%) oraz lwowskim (86,21%)36. Nie da się nie zauwa-
żyć, że poziom poparcia dla prozachodniego kandydata w województwach wołyń-
skim, iwanofrankowskim, lwowskim, czarnoweckim zmniejszył się w porównaniu 
do 2004 r. Przyczyną takiego stanu rzeczy mógł być efekt rozczarowania społeczeń-
stwa polityką i wewnętrznymi konfliktami w „pomarańczowej opcji”37.

W tej kampanii prezydenckiej nie brakowało elementów czarnego PR-u. Dzien-
nik „Kommersant” opublikował 7 grudnia 2009 r. ocenę kampanii Julii Tymoszen-
ki przez Wiktora Janukowycza. W. Janukowycz zwrócił się do ukraińskiego narodu 
i powiedział: „Ona stawia na kłamstwo. Ja – na prawdę”. Kandydat W. Janukowycz 
podsumował, że przez ostatnich 5 lat za sprawą J. Tymoszenki i W. Juszczenki 
Ukraina była w złej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Dlatego też przyszedł czas 
dokonać zmian, by państwo mogło wyjść tej trudnej sytuacji. Tej zmiany, według 
W. Janukowycza, mógł dokonać każdy obywatel oddając głos na odpowiedniego 
kandydata38.

Julia Tymoszenko zwróciła się do organów samorządu terytorialnego o niedo-
puszczenie przekupywania wyborców. Zgodnie z jej słowami oligarchowie mogli 
próbować dokonać rewanżu za wybory w 2004 r. i byli gotowi zrobić wszystko, by 

34 Tymoszenko daje Tigipku swoje krislo, „Tyzhden” z dnia 20. 01. 2010, http://www.tyzhden.ua/
News/11565. (23. 04. 2011).

35 Jaceniuk rozkazaw, jak win progolosuje w drugomu turi, „Tyzhden” z dnia 20. 01. 2010, http://
www.tyzhden.ua/News/11564 (23. 04. 2011).

36 Województwo lwowskie zapewniło Tymoszence 1.519.664 głosy, dlatego Lwów, a nie Kijów 
można nazwać liderem „obozu pomarańczowych”, ponieważ przy mniejszej liczbie mieszkańców dał 
większe poparcie.

37 Tymoszenko otrzymała o 3.526.478 głosów mniej niż Juszczenko w 2004 r. (własna 
analiza porównawcza na podstawie danych CWK Ukraina http://www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/
wp300?PT001F01=701).

38 Janukowycz zwernuwsia do narodu: Wona robyt stawku na brechaniu . Ja – na prawdu, 
„Kommersant” z dnia 7. 12. 2009, http://ua.korrespondent.net/ukraine/1024958-yanukovichzvernuvsya-
donarodu-vonarobit-stavkuna-brehnyuya-napravdu. (23. 04. 2011).
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ich kandydat zwyciężył w wyborach39. Partia J. Tymoszenki zwróciła się do naczelni-
ka ds. więziennictwa, by uzyskać informację na temat domniemanego skazaniu Ja-
nukowycza w 1968 i 1970 r. J. Tymoszenko uważa, że obywatele powinni wiedzieć, 
kto kandyduje na najwyższy urząd w państwie (ponieważ 57,5% obywateli Ukrainy 
uważa, że człowiek, który był skazany za przestępstwo w sprawach karnych, nie 
powinny mieć biernego prawa wyborczego w wyborach prezydenckich). W. Janu-
kowycz kandydując na urząd prezydenta Ukrainy nie poruszał tematu kryminalnej 
przeszłości (w 2002 roku, w swojej autobiografii wskazał, że 1968 roku był skazany 
i skierowany do kolonii dla nieletnich, a w 1970 r. był skazany za zadanie cielesnych 
uszkodzeń średniej ciężkości – powiedział dla „Kommersant – Ukraina” członek 
Bloku Julii Tymoszenko (BJuT) Siergiej Sobolew)40.

Kolejnymi elementami czarnego PR-u było wzajemne oskarżanie się przez 
W. Janukowycza i J. Tymoszenka o sfałszowanie wyników wyborów prezydenckich 
w 2004 r. Co do jednego kontrkandydaci byli zgodni, że zrobili wszystko, by nie do-
puścić do powtórzenia scenariuszu wydarzeń z 2004 r.41. Zaś W. Janukowycz oskar-
żał J. Tymoszenkę o to, że to ona chciała sfałszować wyniki wyborów w 2010 r.42. 
Odpowiedź J. Tymoszenki na te zarzuty prezentuje dziennik „Kommersant”. Zda-
niem pani premier działania Janukowycza zmierzały do sfałszowania wyników. De-
cyzja Centralnej Komisji Wyborczej pozwalająca na głosowanie w domu wszystkim 
chętnym była tego przykładem (aby móc głosować w domu, należało wcześniej 
to zgłosić i przedstawić zaświadczenie lekarskie)43. Natomiast rosyjski dziennikarz 
Andriej Rabcow („Kowsomolska Prawda”) twierdzi, że Tymoszenko, widząc bliską 
przegraną uczepiła się „ostatniej deski ratunku” i wciąż przypominała o kryminal-
nej przeszłości W. Janukowycza. Autor artykułu prasowego udał się do Doniecka, 
by pokazać wyborcze przygotowania prorosyjskiego kandydata. Rosyjska prasa kry-
tycznie podchodziła do kandydatury J. Tymoszenki. Liczne artykułu w rosyjskiej 
prasie skupiały się na kryzysie w państwie ukraińskim, złej sytuacji finansowej oraz 

39 Tymoszenko zaklykala miscewu wladu na dopusty ty pidkupu wyborców, „Kommersant” 
z dnia 7. 12. 2009, http://ua.korrespondent.net/ukraine/1024927-timoshenkozaklikala-miscevuvladu-
nedopustiti-pidkupuviborciv. (23. 04. 2011).

40 BJUT prosyt naczalnyka ukraińskich wjaznyć rozpowisty, de i koly sydiw Janukowycz, 
„Kommersant” z dnia 26 listopada 2009, http://ua.korrespondent.net/ukraine/1021582-byutprosit-
nachalnikaukrayinskih-vyaznicrozpovisti-dei-kolisidiv-yanukovich (24. 04. 2011).

41 Zob. U BJUT sprostowujut zwynuwaczenia Janukowycza, „Kommersant” z dnia 10. 12. 2009, 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/1026378-ubyut-sprostovuyutzvinuvachennya-yanukovicha 
(24. 04. 2011)

42 Janukowycz zajawyw, szczo Tymoszczenko oczolyć proces falsyfikacji wyboriw, „Kommersant” 
z dnia 10. 12. 2009, http://ua.korrespondent.net/ukraine/1026167-yanukovichzayaviv-shchotimoshenko-
ocholitproces-falsifikaciyiviboriv (25. 04. 2011).

43 Tymoszenko radyt Janukowyczu Ne powertaty na wyborach do „swoich kryminalnych sztuczok”, 
„Kommersant” z dnia 5. 01. 2010, http://ua.korrespondent.net/ukraine/1033208-timoshenkoradit-
yanukovichune-povertatina-viborahdo-svoyihkriminalnih-shtuchok (25. 04. 2011).
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nieumiejętności J. Tymoszenki sterowania państwem. Dziennikarze nie kryli swego 
poparcia dla kandydatury Janukowycza44.

Ciekawe, że kandydujący w II turze wyborów ani razu nie spotkali się na deba-
cie „twarzą w twarz”. Ukraińska prasa skrytykowała to zjawisko, pisząc, że W. Ja-
nukowycz bał się spotkać na debacie z J. Tymoszenką. Natomiast prasa rosyjska 
tłumaczyła, że było to spowodowane brakiem czasu lidera Partii Regionów, ponie-
waż cały swój wolny czas poświęcał na spotkania z wyborcami. Jednak do takiej 
debaty doszło, ale w formie „zaocznej”. J. Tymoszenko została zaproszona przez 
TV komercyjną Inter, natomiast Janukowycz wypowiadał się dla ukraińskiej TV 
publicznej45.

Wyniki uzyskane przez kandydatów w II turze obrazują podział kraju pod 
względem preferowanej polityki zagranicznej.

Tabela 2. Wyniki II tury wyborów w regionach Ukrainy

Kandydat Zachód Centrum Południe Wschód Razem Wynik w %

Wiktor  
Janukowycz

16,39% 29,73% 72,9 % 72,33% 12 481 266 48,95%

Julia  
Tymoszenko

78,68% 63,64% 21,33% 22,50% 11 593 357 45,47%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CWK Ukraina: http://
www.cvk.gov.ua/pls/vp2010/wp300?PT001F01=701)

Poparcie dla W. Janukowycza w południowo-wschodnich regionach Ukrainy 
w porównaniu z 2004 r. spadło, jednak to on zwyciężył tam w II turze wyborów. 
Spowodowane to było tym, że po pierwsze, w 2010 r. społeczeństwo ukraińskie ce-
chowała większa apolityczność oraz obojętność w porównaniu z poziomem obywa-
telskiej aktywności w 2004 r. Po drugie, powszechne rozczarowanie nieudolnością 
w sprawowaniu władzy przez „pomarańczową opcję” spowodowało wzrost popar-
cia dla W. Janukowycza na zachodzie i w centrum kraju. Zdaniem Aleksandra Go-
lobućkogo – ukraińskiego politologa – przed prezydentem W. Janukowyczem sta-
nęło trudne zadanie, ponieważ znaczna cześć południowo-zachodniej Ukrainy nie 
popierała jego kandydatury. Stał się on głową państwa w kraju, w którym elektorat 
podzielił się. Zdaniem eksperta J. Tymoszenko miała łatwiejsze zadanie, ponieważ 
prowadziła kampanię wyborczą również na wschodzie kraju, natomiast W. Januko-
wycz największy nacisk kładł na popierającą go część Ukrainy. Zdaniem eksperta, 

44 Wtoroj tur prezydenckich wyborow na Ukraine: Doneck k boju z Gruzinami gotow, „Kowsomolska 
Prawda” z dnia 3. 02. 2010, http://kp.ru/daily/24434/602020/(25. 04. 2011).

45 Janukowycz i Tymoszenko cos zliś na dueli . Zaoczno, „Kowsomolska Prawda” z dnia 3. 02. 2010, 
http://kp.ru/daily/24434/602020/. Politolog Kto by ni pobedil na wyborach Ukraina bydziet samostojalnoj, 
„Kowsomolska Prawda” z dnia 5. 02. 2010, http://kp.ru/online/news/602210/(26. 04. 2011).
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przed nowym prezydentem stanęło zadanie podwyższenia własnej legitymizacji 
oraz uzyskania szacunku, ze względu na piastowany urząd46.

Na początku listopada 2009 r. ówczesny prezydent Ukrainy W. Juszczenko 
opublikował na stronie CWK Ukraina swój przedwyborczy program polityczny. 
Głównym jego celem było stworzenie wolnej, silnej i sprawiedliwej Ukrainy. Jak 
zaznaczono w internetowym wydaniu „Kommersant Ukraina”, program Juszczen-
ki od programów kontrkandydatów różnił się przede wszystkim mniejszą liczbą 
przedwyborczych obiecanek. W. Janukowycz wyliczył ponad 50 zadań oraz termi-
ny ich wykonania. Program J. Tymoszenki zawierał ponad 70 zadań, ale mniej kon-
kretnych niż u W. Janukowycza. W. Juszczenko wyodrębnił zaledwie 35 działań, 
których większość miała deklaratywny charakter (na przykład wypłaty i emerytury, 
w przypadku wyboru W. Juszczenki, byłyby naliczane uczciwie)47.

Kandydat Janukowycz prowadził pasywną kampanię wyborczą, której głów-
nym celem było zdobycie głosów od elektoratu zorientowanego na Rosję. Pozytyw-
ną stroną tej kampanii był spokój, ponieważ wygrana była pewna, dlatego też „kan-
dydat Partii Regionów mógł spokojnie czekać na brzegu rzeki, dopóki nie popłyną 
tam polityczne «zwłoki» jego «pomarańczowych oponentów»”48.

Ukraiński tygodnik „Tyzhden” przedstawia ranking najdziwniejszych obieca-
nek kandydatów na prezydenta. Wśród nich znalazła się obiecanka W. Janukowy-
cza „Mój cel – to 50 milionów obywateli Ukrainy już w 2020 r.” Zdaniem dzien-
nikarzy tygodnika W. Janukowycz miał problem z matematyką, ponieważ teraz 
Ukraina liczy niecałe 46 mln. obywateli, a w 2009 r. na świat przyszło około 514 
tys. dzieci, a zmarło 755 tys. obywateli, a to był jeden z lepszych lat za ostatnie 
dziesięciolecie. Przy zachowaniu takiej tendencji w 2020 Ukraina będzie liczyć 
około 44 mln obywateli49.

Kandydat Janukowycz w swoim programie politycznym podkreślił, że ważna 
jest pomoc państwa dla młodych rodzin oraz ułatwienie startu dzieciom z domów 
dziecka, o czym poinformował podczas wizyty w Domu Dziecka nr 2 w Kijowie. 
Odpowiadając na pytania dziennikarzy dotyczące jego dzieciństwa kandydat po-
wiedział, że już wiele razy o tym mówił, że nie ma miłych wspomnień ze swego 
dzieciństwa, ponieważ ten okres życia kojarzy mu się z głodem i chłodem50.

Główna strategia wyborcza J. Tymoszenki opierała się na hasłach typu: „Вони 
заважають, а вона працює” (Oni przeszkadzają, a ona pracuje). Podstawą kam-

46 Wrazi obrania Janukowycza 16 oblastej mazut skazaty „Ni!”, „Tyzhden” z dnia 28. 01. 2010, 
http://www.tyzhden.ua/News/11598. (26. 04. 2011).

47 CWK opryludnyla predwyborczu rogramu Juszczenka, „Kommersant Ukraina” z dnia 3. 11. 2009, 
http://ua.korrespondent.net/ukraine/1014255-cvkoprilyudnila-peredviborchuprogramu-yushchenka 
(27. 04. 2011).

48 Zob. S. Wladymyrow Chtoś ide . . . a chtoś pryjde, „Profil” 2009, nr 35(104).
49 Top-10 najdywniszych obicia nok kandydatiw u Pryzedenty, „Tyzhden” z dnia 10. 12. 2009, http://

www.tyzhden.ua/News/11396 (26. 04. 2011).
50 Janukowycz rozpowiw, szczo jogo dytynstwo było golonym i cholodnym, „Tyzhden” z dnia 

22. 12. 2009, http://www.tyzhden.ua/News/11457(27. 04. 2011).
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panii J. Tymoszenki była gra na emocjach: aresztowanie jej współpracowników, 
a także odwołanie wyroku o aresztowaniu J. Tymoszenki. „Ona powstrzymuje atak” 
– tak mówili o J. Tymoszence ci, którzy ją popierali. W wyborach 2010 r. Tymoszen-
ko mogła liczyć na głosy „pomarańczowego elektoratu”. Wsparcie to zapewniło jej 
wejście do II tury wyborów51.

Należy przypomnieć, że w jednym z wywiadów dla „Kommersant Ukraina” 
J. Tymoszenko powiedziała, że ani trochę nie żałuje wydarzeń „pomarańczowej 
rewolucji”, ponieważ stały się one pierwszym krokiem demokratycznych przemian 
na Ukrainie, a ona sama zdobyła doświadczenie przydatne w dalszej politycznej 
„karierze”, między innymi to, że nie należy nikomu niczego zlecać, dlatego kampa-
nią 2010 zajęła się sama52.

Siergiej Tigipko, kandydat, który pojawił się z „politycznego nikąd”, po raz 
kolejny potwierdził, iż polityk, o którym wszyscy zapomnieli, za pomocą dobrze 
opracowanej strategii, solidnych zasobów oraz pomocy zagranicznych fachowców 
może osiągnąć w wyborach dobre rezultaty. Strategia wyborcza tego kandydata 
została nazwana „Spokojna siła”, i bazowała na zasadach: orientacja na elektorat 
niezdecydowa we wszystkich regionach kraju. Hasła wyborcze bazowały na potrze-
bach niepopularnych reform, w sferze małego i średniego biznesu, finansowej, sys-
temie bankowym i podatkowym)53.

Wiktor Juszczenko54, wówczas jeszcze pełniący funkcję głowy państwa, był 
kandydatem na prezydenta, a jego taktyka wyborcza oparta była na ogólnonacjo-
nalistycznych „Україні бути!” (Ukrainie być!) oraz osobistych hasłach: „Буде 
Ющенко – буде Україна!” (Będzie Juszczenko – będzie Ukraina). W jego kam-
panii został wykorzystany pełny wachlarz administracyjnych zasobów (praktycznie 
nielimitowany czas audycji i obojętność publikacji, odwiedzanie regionów i spo-
tkania z wyborcami, co upodabniało charakter jego kampanii do kampanii głów-
nego konkurenta – J. Tymoszenki). W swej kampanii akcentował kilka elementów, 
między innymi swoją ukraińskość – „Ющенко – український президент” (Jusz-
czenko – ukraiński prezydent). Zjadliwie krytykował J. Tymoszenkę jako głównego 
konkurenta i wroga. Główną metodą, stosowaną przez kandydata W. Juszczenkę 
było prezentowanie tego, czego przez 5 lat prezydentury dokonał, oraz co zamierza 
zrobić – w formie kolejnych obiecanek przedwyborczych55.

51 Tamże.
52 Tymozenko pyszajetsia Majdanom, „Komersant” z dnia 22. 11. 2009, http://ua.korrespondent.

net/ukraine/1020171-timoshenkopishaetsya-majdanom (27. 04. 2011).
53 Zob. O. Sycz Cwoboda – politycznyj chrebet nacionalnogo taboru, Wseukraińskie Objednania 

„Swoboda” 2009, nr 46, s. 6.
54 Wiktor Juszczenko, były prezydent Ukrainy, lider partii Nasza Ukraina, lider „pomarańczowej 

rewolucji”.
55 Ukrajini buty! . Wirju w Ukrajinu, „Informacijnyj wisnyk” 2009, nr. 1, s. 2–3.
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Podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że ostatnia prezydencka kampania wyborcza 
na Ukrainie była pełna różnego rodzaju napięć i konfliktów, choć pod względem 
zaangażowania obywateli nie dorównała kampanii z 2004 r. O tym, że walka o fotel 
prezydenta była zacięta, świadczą elementy czarnego PR-u stosowane przez głów-
nych kandydatów na ten urząd, między innymi wzajemne oskarżanie się, zarzuty 
o próby sfałszowania wyników wyborów.

Wybory prezydenckie z 2010 r. w dużym stopniu „przemeblowały” ukraińską 
scenę polityczną. Obecnie minął ponad rok od owych wyborów. Widoczne jest, iż 
w ukraińskiej polityce wewnętrznej niewiele się zmieniło. Do tej pory nie przepro-
wadzono zmian, które pozwoliłyby na chociażby powolne wyjście z kryzysu go-
spodarczego. Narasta coraz większe rozczarowanie ukraińskiego społeczeństwa, 
spowodowane biernością władz. Powtarza się sytuacja z 2005 r., gdy zapowiadano 
ogromne reformy, które miały się przyczynić do poprawy życia mieszkańców Ukra-
iny. Reformy te nie zostały wprowadzone, poziom życia Ukraińców spadł. W wybo-
rach w 2010 r. również zapowiadano zmiany na lepsze. Zmian owych nie widać. Po-
zostaje zatem postawić pytanie: co dalej z Ukrainą i ukraińskim społeczeństwem?

Analiza polskiej prasy wskazuje, iż polscy publicyści w rzetelny sposób starali 
się przekazać informacje o przebiegu wyborów na Ukrainie. W artykułach zamiesz-
czanych w polskiej prasie ukazywano stanowiska wszystkich stron biorących udział 
w walce wyborczej. Natomiast w prasie rosyjskiej widoczne jest stanowisko popie-
rające prorosyjskiego kandydata Wiktora Janukowycza, a badana prasa ukraińska 
wypowiada się za Julią Tymoszenką.
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The 2010 Presidential Elections in Ukrainia as Presented in 
Polish, Ukrainian and Russian Print-Media.

Summary: This paper is an analysis of Polish, Ukrainian and Russian press releases commenting 
on the Ukrainian presidential elections. The paper consists of two distinctive parts, the first one 
presenting an impression of the Ukrainian elections as presented in the Polish press, followed 
by a respective analysis in the columns of Ukrainian and Russian press organs. The final conclu-
sions of the performed media analysis rounds out the picture.
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