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Próby jednostronnej zmiany status 
quo przy użyciu siły, jak te Rosji 
w Ukrainie, są niedopuszczalne 
– mówi Yoshimasa Hayashi, minister 
spraw zagranicznych Japonii.
JERZY HASZCZYŃSKI

Przyjechał pan do Polski jako 
specjalny wysłannik premiera 
Fumia Kishidy. W sobotę w 
Warszawie spotkał się pan z 
ukraińskim ministrem spraw 
zagranicznych Dmytrem 
Kułebą. Miał pan podczas 
spotkania niebiesko-żółty 
krawat, w barwach 
narodowych Ukrainy. To chyba 
wyjątkowy symbol poparcia 
dla kraju zaatakowanego przez 
Rosję? Jakiej pomocy Tokio 
udziela Kijowowi? I na jakie 
sankcje wobec Moskwy się 
zdecydowało?

Z ministrem spraw 
zagranicznych Ukrainy 
spotkałem się w 
Monachium, a później, tuż 
po agresji rosyjskiej, 
rozmawialiśmy 
telefonicznie. Tym razem 
dowiedziałem się, że 
minister przebywa w 
Warszawie, skorzystałem z 
okazji, by ponownie się 
spotkać. Przekazałem mu 
informację, że rząd japoński 
podjął decyzję, że kwota 
wcześniej ogłoszonej 
pomocy humanitarnej dla 
Ukrainy w wysokości 100 
milionów dolarów została 
podwojona. 

Ten budżet trafia do 
międzynarodowych 
organizacji humanitarnych, 
w tym pozarządowych. 
Chciałem na własne oczy 

zobaczyć, w jaki sposób jest 
wykorzystywany. Spotkałem 
się z przedstawicielami tych 
organizacji w Warszawie i 
Rzeszowie, mogłem się 
przekonać – i bardzo się z 
tego cieszę – że te fundusze 
są wykorzystywane na 
leczenie uchodźców czy na 
zakup artykułów 
spożywczych dla nich. Było 
dla mnie ważne zobaczyć, 
jak ta pomoc jest 
realizowana. 

Agresja Rosji na Ukrainę 
to próba jednostronnej 
zmiany status quo przy 
użyciu siły, którą należy 
krytykować. Szczególnie 
trudno pogodzić się z takimi 
działaniami, jak zbrodnia 
ludobójstwa w Buczy, o 
której się teraz 
dowiedziałem. Musimy to 
poddać kategorycznej 
krytyce. 

Rząd japoński jest 
przekonany, i to również 
podkreśla w gronie państw 

grupy G7, że należy 
doprowadzić do jak 
najszybszego wstrzymania 
agresji przez Rosję. W tym 
celu Japonia wprowadza 
różne sankcje wobec Rosji, 
w tym zamrożenie 
aktywów prezydenta 
Putina oraz osób i 
organizacji blisko z nim 
współpracujących. Poparła 
wykluczenie rosyjskiego 
banku centralnego z 
systemu SWIFT, zamroziła 
aktywa siedmiu banków 
rosyjskich i wprowadziła 

ograniczenia w imporcie z 
Rosji i eksporcie do Rosji. 
Chodzi na przykład o 
eksport półprzewodników 
czy wyrobów luksusowych. 
Równocześnie prowadzimy 
działania, które mają 
ograniczyć możliwości 
omijania sankcji poprzez 
stosowanie kryptowalut. To 
wszystko ma doprowadzić 
do wzmocnienia 
stosowanych sankcji.

A jaki jest stosunek Japonii 
do dostaw broni dla Ukrainy?

Japonia ma pokojową 
konstytucję, która zabrania 
eksportu broni, dlatego 
dostawy broni dla Ukrainy 
nie są możliwe. Natomiast w 
niewielkim stopniu zostały 
zmienione przepisy 
dotyczące wysyłki za 
granicę sprzętu ochrony 
osobistej, czyli hełmów czy 
kamizelek kuloodpornych. I 
to stało się możliwe w 
odniesieniu do Ukrainy. To 

pierwszy taki przypadek w 
naszej historii. 

Jak pomoc dla Ukrainy wpływa 
na stan stosunków japońsko-
rosyjskich? W tym na 
przyszłość, jak Tokio nazywa: 
Terytoriów Północnych, czyli 
Wysp Kurylskich, które 
chciałoby odzyskać.

Do tej pory staraliśmy się 
prowadzić z Rosją rozmowy, 
których celem miało być 
zagwarantowanie pokoju 
oraz rozwoju ekonomicznego 
w rejonie Pacyfiku. Wszystkie 
te rozmowy zmierzały do 
zakończenia negocjacji 
pokojowych z Rosją i 
doprowadzenia do podpisa-
nia traktatu pokojowego, w 
tym rozwiązania problemu 
zwrotu Terytoriów Północ-
nych. Biorąc pod uwagę 
sytuację w Ukrainie, trudno 
określić, jak rozmowy 
dotyczące traktatu pokojo-
wego oraz zwrotu Terytoriów 
Północnych będą wyglądały 

w przyszłości. Obecna 
sytuacja na nie nie pozwala.

Rosja zaatakowała Ukrainę. 
W regionie, w którym leży 
Japonia, agresywną politykę 
prowadzą Chiny. Grożą 
Tajwanowi, że zjednoczenie 
narodu chińskiego „musi się 
dokonać”. Czy Japonia boi się 
wojny o Tajwan? I czy tylko o 
Tajwan? 

Próby jednostronnej 
zmiany status quo przy 
użyciu siły, jak te Rosji w 
Ukrainie, są niedopuszczalne. 
Również w rejonie Azji 
Wschodniej i Indo-Pacyfiku 
– nie ma co do tego wątpliwo-
ści. Przez jakiś czas więzi 
między Chinami i Rosją 
stawały się coraz silniejsze, 
również w sferze militarnej. 
Rząd japoński z rządami 
innych państw G7 będzie się 
starał apelować do rządu 
Chin o zajęcie odpowiedzial-
nego stanowiska również w 
tej sprawie.

ROZMOWA

Japońskie wsparcie dla Ukrainy 
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Więzi między Chinami i Rosją stawały się 
coraz silniejsze, także w sferze militarnej. 
Rząd japoński z rządami innych państw 
G7 będzie się starał apelować do rządu 
Chin o zajęcie odpowiedzialnego 
stanowiska również w tej sprawie

Coraz więcej miejscowości 
jest wyzwolonych, ale  w każdej 
znajdowane są ślady mordów 
i przestępstw popełnianych 
na mieszkańcach.

ANDRZEJ ŁOMANOWSKI

„Wszyscy przecież rozumie-
my, że w ten sposób minister-
stwo obrony (Rosji) podało po 
prostu listę miejscowości, 
gdzie prowadzono »czystki«, 
czyli masowe rozstrzeliwania 
osób cywilnych” – ironicznie 
zauważył na Twitterze współ-
pracownik uwięzionego opo-
zycjonisty Aleksieja Nawalne-
go Leonid Wołkow.

Zwrócił on uwagę na dzi-
waczny komunikat rosyjskie-
go resortu (opublikowany w 
propagandowej agencji RIA 
Novosti): „Według potwier-
dzonych informacji w Mosz-
czunie 23 km na północny 
zachód od Kijowa żołnierze 
72. ukraińskiego Głównego 
Centrum Psychologicznych 
Operacji zrobili kolejny te-
atralizowany film o jakoby 
zabitych cywilnych mieszkań-
cach, którzy mieli zginąć od 
przemocy ze strony rosyj-
skich wojsk – dla dalszego 
rozpowszechniania w za-
chodnich mediach. Podobne 
operacje ukraińskie służby 
specjalne organizują w Su-
mach, Konotopie i innych 
miastach”.

Na razie Ukraińcy jeszcze 
nie sprawdzili, czy w wymie-
nionych przez Moskwę miej-
scowościach Rosjanie doko-
nali mordów. Ale i to, co znale-
ziono w innych miasteczkach 
w pobliżu Kijowa, wystarczy.

Burmistrz samego Irpienia 
Ołeksandr Markuszyn ocenia 
liczbę pomordowanych miesz-
kańców na 200–300 osób. 
Części nie sposób odnaleźć, 
bo ciała Rosjanie rozjechali 
czołgami. Od Markuszyna 
pochodzą również informacje 
o gwałtach i mordowaniu 

dzieci (10–11-letnich). Infor-
mują o tym także przerażeni 
psychologowie z Kijowa, do 
których skierowano rodziny 
ofiar.

W nieszczęsnej Buczy cały 
czas zbierane są ciała zabi-
tych. Wielu umarło w różnych 
schronach i piwnicach z głodu. 
– Katastrofa humanitarna za-
częła się jeszcze w lutym (Ro-
sjanie przedostawali się do 
miasteczka od 25 lutego – 
red.). Kiedy rosyjski czołg 
rozbił centrum handlowe, lu-
dzie pobiegli tam i zaczęli 

wynosić wszystko, co było. 
Można to nazwać maruder-
stwem, ale nie było wyboru, 
nikt nie miał zapasów. Potem 
zaczęto włamywać się do 
sklepów i aptek, bo nikt nie 
miał lekarstw – opowiada 
Katerina Ukraincewa, deputo-
wana rady miejskiej.

Ukraiński portal NV cytuje 
mieszkankę oddalonej od 
centrum części miasteczka 
Switłanę L. („nie chcę poda-
wać nazwiska, teraz boję się 
wszystkiego”). – Ilość infor-
macji o zabitych znacznie 

zwiększyła się tuż przed wy-
cofaniem rosyjskich wojsk. 
„Rozwoził wodę – zastrzelili”, 
„gotowała posiłek na po-
dwórku – zastrzelili” (z powo-
du braku prądu i gazu miesz-
kańcy gotowali posiłki na 
paleniskach ustawionych w 
podwórkach – red.), „zoba-
czyli na ulicy – zabili”. Mó-
wiono, że 25 marca dokonano 
rotacji (okupacyjnych wojsk) 
– opowiadała.

Podobne opowieści nad-
chodzą z okolic Czernihowa 
(wioski Nowa Basan i Stary 
Bykiw), z atakowanych miej-
scowości Donbasu, okolic 
Charkowa czy oblężonego od 
miesiąca Mariupola. – W na-
szą Marjinkę (ok. 20 km na 
południowy zachód od Do-
niecka) cały czas strzelają. 
Katiusze, artyleria, wszystko 
wali po naszym miasteczku. 
Rozbili nasz dom, trzeba było 
wszystko zostawić i uciekać – 
opowiada dziennikarzom je-
den z mieszkańców, który 
wyjechał stamtąd starym 
oplem z potrzaskaną przednią 
szybą, na którą spadły odłam-
ki cegieł z jego własnego 
domu.

Z północnych i północno-
-zachodnich rejonów Ukrainy 
bowiem Rosjanie się wycofują, 
ale coraz silniej i zajadlej ata-
kują w Donbasie oraz na pół-
noc i południe od niego. 
Ukraińska armia broni się 

jednak tam zajadle, najeźdźcy 
posuwają się dość wolno. Ale 
wszystkie miejscowości po 
ukraińskiej stronie frontu za-
mieniają w gruzowiska. Bry-
tyjski wywiad twierdzi, że ich 
głównym celem będzie jednak 
Mariupol. Jego zdobycie 
otworzy lądowe połączenie 
między Krymem a Rosją.

– W Mariupolu jest strasz-
nie. Miasto pełne jest bandy-
tów z białymi opaskami (część 
rosyjskich żołnierzy nosi taki 
znak rozpoznawczy – red.). 
Zabić mogą za cokolwiek, np. 
za zdanie po ukraińsku – opo-
wiadała jedna z uciekinierek 
stamtąd.

Mimo oblężenia i codzien-
nego ostrzału ukraińskie od-
działy bronią się w centrum 
miasta, porcie i na terenie 
kombinatu Azowstal. Niezra-
żeni tym okupanci – po ponad 
miesiącu wojny – postanowili 
udowodnić, że miasto jest już 
ich i na dalekich, północnych 
przedmieściach zaczęli two-
rzyć nowe władze miejskie. Na 
burmistrza wyznaczyli Kon-
stantina Iwaszczenkę, byłego 
radnego ze zdelegalizowanej 
na Ukrainie prorosyjskiej 
Platformy Opozycyjnej – Za 
Życie. Innych radnych, którzy 
znaleźli się pod okupacją, 
wyłapywali rosyjscy żołnierze. 
Tymczasem ukraińskie władze 
miasta cały czas znajdują się w 
bronionym centrum.

WOJNA

Bucza to jedno z wielu miejsc zbrodni
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Ruiny 
Borodianki 
koło Kijowa, 
kolejnego 
miejsca, gdzie 
Rosjanie mogli 
dokonywać 
mordów 
na cywilach

Yoshimasa Hayashi (w wersji japońskiej Hayashi Yoshimasa), 
rocznik 1961. Od listopada 2021 roku minister spraw 
zagranicznych Japonii. Czołowy polityk Partii Liberalno-De-
mokratycznej.
W poprzednich rządach wiele razy zajmował stanowiska 
ministerialne, był m.in. szefem resortu obrony, ministrem rolnictwa 
oraz ministrem edukacji, kultury, sportu i nauki. 
W Polsce przebywał 2–4 kwietnia jako specjalny wysłannik 
premiera Fumia Kishidy. Oprócz Warszawy odwiedził Rzeszów 
i Medykę, gdzie zapoznał się z problemami ukraińskich 
uchodźców i sytuacją na granicy. 
W stolicy spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premie-
rem Mateuszem Morawieckim oraz szefem MSZ Zbigniewem 
Rauem. 
Podczas spotkania z szefem polskiej dyplomacji padły słowa o 
„dalszej bliskiej współpracy” obu państw „w ramach partnerstwa 
strategicznego na rzecz obrony wolnego i otwartego porządku 
światowego”. 
2 kwietnia minister Yoshimasa Hayashi miał w Warszawie 
spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Dmytrem Kułebą. 
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