
Міжнародної конференція з питань безпеки у Вільнюсі 
 
Українські козаки, науковці та політологи прийняли участь у роботі                           
5-ї Міжнародної конференції з питань безпеки в столиці Литви  -  Вільнюсі. 
Демократичні розвинуті країни світу, Організація Об’єднаних Націй, 
Європейський Союз, Північноатлантичний Альянс багато                                      
десятиліть проводять скоординовану послідовну політику забезпечення миру та 
стабільного розвитку.  
 
Недопущення ескалації напруги, ядерного апокаліпсису, розгортання та 
втілення ганебних планів терористичних організацій, авторитарних та 
диктаторських режимів щодо загарбання чужих територій, масового вбивства 
людей, локалізація збройних конфліктів, вирішення спірних питань шляхом 
мирних переговорів на сьогодні залишаються одним з головних напрямів дій 
світових, а особливо європейських інститутів.  
 
Дві світові війни, що унесли життя десятків мільйонів людей, а бойові дії 
розгорнулися на безпрецедентно величезній території, з сотнями мільйонів 
біженців, поранених, покалічених фізично і морально ні в чому не винних 
жінок, дітей, громадян десятків країн вже ніколи не повинні повторитися.  
 
Саме повага до демократичних прав і свобод, бажання жити в світі де панують 
загальнолюдські цінності, воля народу, право на свободу слова та совісті є 
рушійними силами для реалізації планів збереження миру та стабільності в 
Європі. Тому, в контексті такої парадигми послідовних дій в різних столицях 
світу проводяться наукові та громадсько-політичні заходи з метою об’єднання 
зусиль протистоянню проявам агресії, або намаганням збройною силою, 
окупацією чужої території, залякуванням вирішувати питання міжнародного 
рівня. 
 
Сьогодні, як ніколи, в Європі, знову "запахло війною". Безвідповідальні, 
агресивні дії Москви суттєво загострили військово-політичну ситуацію. 
Незаконна анексія Криму, частини суверенної держави України, гібридна війна 
на сході та Донбасі, реанімація печерних ганебних ідей імперського панування, 
з підпорядкуванням українців та багатьох народів, розширення військової 
присутності в світі, розповсюдження ракетної техніки, проведення навчань з 
багатьма сотнями тисяч військовослужбовців, допомога                               
диктаторським режимам стали головними темами 
5-ї міжнародної конференції, де за запрошенням керівництва Союзу Стрільців 
Литовської Республіки перебували представники українських козацьких 
організації - запорозького козацького патріотичного руху опору - Великої Ради 
отаманів Запорозького козацтва, МГО "Міжнародний союз козаків "Запорозька 
Січ", ГО "Запорозький обласний центр сприяння  євроатлантичній інтеграції", 
ГС " Руху сприяння територіальної обороні України" ( Святослав Стеценко ), 



що об’єднує побратимів з багатьох областей нашої країни, громадських 
аналітичних центрів досліджень. 
 
Однією з важливих тем обговорення було питання актуальності підготовки до 
оборони країни за участю громадян, громадських патріотичних формувань, на 
кшталт потужній організації Литви – Союзу Стрільців.  
 
Для нас досвід вельмишановних побратимів має важливе значення з багатьох 
причин, в тому числі серйозної підтримки з боку держави, об’єднання всіх 
організації з єдиним керівництвом та планом роботи, що в період бойових дій 
дуже важливо з військово-політичної точки зору. А спільні заняття з 
міністерством оборони, армійськими підрозділами, виховна, навчальна, 
військова підготовка, національно-патріотичне виховання дають серйозно 
розраховувати на результативну боротьбу з окупантами. Треба підкреслити, що 
саме "лісові брати", як в свій час наші повстанці вели довготривалу багаторічну 
боротьбу з окупантами Литви, ще в період Другої 
світової війни, а сама фундація започаткована майже сто років тому.  
 
Дуже приємно що на початку міжнародної конференції присутні мали честь 
вислухати відео звернення з вітальними словами Президента Литви Далі 
Грибаускайте, яка підкреслила важливість заходу. Так, про важливість 
залучення молоді, всіх бажаючих до вивчення прийомів та методів захисту 
рідної країни, посилення роботи у зв’язку з недружніми та небезпечними 
діями російських політиків, досягнення та проблемні питання говорив керівник 
Союзу Стрільців, генерал, вельмишановний пан Гінтарас Корізна (Gintaras 
Koryzna).  
 
З серйозними аналітичними висновками та високопросійною доповіддю 
виступив відомий та поважний генерал Егон Раммс з Німеччини, довгі роки 
прослуживший в НАТО. 
Блискавично, із знанням тонкощів та причин ескалації воєнних конфліктів в 
Європі, Африці, Близькому Сході , з майстерним використанням мап показав 
розростання "апетитів" та присутності російських військ, можливих напрямів їх 
дій з розгортання своїх баз за тисячі кілометрів від своє теріторії. Збільшення 
військових навчань з використанням важкої техніки, винищувачів, 
бомбардувальників, ракетних систем залпового вогню, сотень танків та 
бронетранспортерів поблизу з кордонами незалежних країн Європи, членів 
НАТО та відпрацювання так званої оборони від можливого нападу з заходу, 
демонстрація мультфільмів та риторика з загрозами  з боку недалекоглядних й 
безвідповідальних московських ділків від політики ставлять нові завдання не 
тільки арміям, всьому Альянсу, а і громадськості країн вільного світу, в першу 
чергу в Європі. Тільки укріплення обороноздатності, відповідна часу 
підготовка, підтримка громадянами політики  урядів стане запорукою успіху в 
разі загострення обстановки. 



 
Також із змістовними доповідями виступили - наша співвітчизниця, фахівець з 
аналізу оборонних питань Любов Цибульська, на конкретних прикладах 
показавши небезпеку від агресивної політики Москви по відношенню до 
України, подальше загострення конфлікту, невиконання Мінських угод, 
окупацію Криму як методу тиску та залякування міжнародної спільноти, 
піддавши глибокому аналізу дії супротивника відносно розширення 
інформаційної війни проти України, 
розповсюдження недостовірної, брудної та необ’єктивної  інформації про події 
на сході країни, на Донбасі, в окупованому Москвою півострові Крим. 
Необхідність боротьби з такими методами також було лейтмотивом її виступу. 
Конкретні приклади, гарне знання аспектів гібридної війни, характеристик 
форм і методів агентів впливу антиукраїнських сил зробили доповідь одною з 
найкращих. 
 
Пан Честер Міхельсон (Chister Mikhelsson) - посол Фінляндії в Литві, який 
нагадав присутнім жахливі часи Зимової війни 1939-1940рр., коли декілька 
сотень тисяч військ Червоної армії 
за наказом диктатора, керівника тоталітарного режиму Сталіна, на підставі 
бандитської змови (так званий Пакт Молотова-Ріббентроппа), щодо розділу 
сфер впливу (окупації) намагалися влаштувати у Фінляндії фейкову революцію, 
бомбили, давили танками, "закидували" снарядами сміливих 
небагаточисельних, але високопрофесійних захисників, які разом з фінською 
армією не дали створити ще одну територію так званого "комунізму". Він 
звернув увагу на аналогії в політиці РФ, навів приклад своїх рідних, які також 
навчаються обороняти рідну землю.  
 
Цікаво виступали заступник міністра оборони Литовської республіки пан 
Жидрінас Єглінскас ( Giedrimas Jeglinskas ), голова Конституційного Суду 
Литви професор, доктор пан Dainius Zalimas, які багато часу приділили 
питанням моралі, правового регулювання відносин громадянина та служби в 
армії, звернули увагу на те що захист держави це честь , право та священний 
обов’язок людини, у багатьох виступаючих лунала правильна думка про 
можливість оборони рідної землі без зброї іншими формами, важливою, на мій 
погляд була теза про виховання та захист "у мізках" як алегорія, що розкриває 
сенс поняття - любов до своєї землі, честь, совість впевненість в правоті своїх 
дій на підставах знання історичної правди та реалій світу. 
 
Враховуючи проведення нами в Запоріжжі Третього історичного міжнародного 
Конгресу козацтва, активну участь литовської делегації, я, також, мав честь 
також виступити на конференції та розповісти про нашу боротьбу за віру та 
волю України, Революцію Гідності, операції "Дозор", "Перехоплення", 
"Козацький волонтер", організацію руху інформаційного спротиву агресорам та 
окупантам, заходи  оборонного характеру та ідеологічну роботу, національно-
патріотичне виховання. Мною було підкреслено, що на захист рідної землі із 



зброєю в руках на фронт пішли герої-добровольці, швидко були сформовані та 
доукомплектовані підрозділи й частини Збройних Сил України, Національної 
Гвардії, спецпідрозділи СБУ. Завдяки вчасним діям патріотично налаштованих 
громадян, порядних представників державної влади, інтелігенції, духовенства 
УПЦ КП, молоді були зірвані неодноразові намагання бандитів та тітушок 
захопити владу в Запорізькій, Дніпропетровській та інших областях з метою 
виконання ганебних планів утворення так званих  фейкових "ЗНР", "ДНР", 
подальшої окупації території нашої країни та проголошення ганебної міфічної 
безправної сірої зони "новоросією". Також подякував всім нашим митцям, 
письменникам, науковцям, історикам, журналістам, які говорили, писали 
правду про незаконні  
агресивні дії ворога, як і в роки Української революції закликали боротися з 
терористами, яскраво й талановито розповідаючи про битви та подвиги війська 
Запорозького, козаків - січовиків УНР, Української держави, Повстанського 
руху, бійців і командирів теперішніх часів. На відміну від країн-членів НАТО, 
ми знаходимося в складному положенні в питаннях свого права на віру. 
Московська церква також активно протидіє створенню в нашій країні Єдиної 
Помісної Автокефальної Православної Церкви, використовуючи нечесні брудні 
способи загальмувати процес, образити відчуття українських вірян, за 
допомогою посіпак та різних запроданців тисне та залякує людей та 
Вселенського Патріарха Варфоломія. 
 
 Ворожа пропаганда через супутникове телебачення та інші засоби, у які 
московські "керманичі" вкладають мільйони доларів вкупі з продажними 
політиками та замаскованими "януковцями" у структурах влади на місцях, 
громадських організаціях намагаються заважати рухатися державі до 
нормального заможного життя.  
 
На Заході завдяки величезним хабарям для радикальних політиків і їх партій 
Москва опробовує все нові технології впливу на громадян та їх право вибору. 
Тому спільна співпраця, допомога в боротьбі з окупантами та терористами з 
боку дружніх демократичних європейських країн для нас дуже важлива, а наш 
досвід протидії бандитам також допоможе з’ясувати колегам слабкі та сильні 
сторони загарбників, які знаходяться не так далеко від Заходу.  
 
Добре, що в роботі конференції активну участь приймали пан посол України в 
Литві Володимир Яценківський з колегами, які тепло привітали нашу 
делегацію та підтримали тези виступів.  
 
Згідно нашого рішення побратимам Вітаутасу Зіманскіусу (Vytautas Zymancius) 
були вручені Універсали Ордену Дмитра Вишневецького, моя авторська робота 
- книга "Вогняні роси" 
про новітню військово-політичну історію Запорозького козацтва і перший 



історичний випуск загальнодержавного видання альманаху "Українське 
патріотичне козацтво". 
 
З зацікавленістю та повагою прочитали подаровані нам журнали про діяльність 
Союзу Стрільців під назвою "Trimitas", де була стаття й про наш Третій 
Конгрес козацтва. Хочу особливо відмітити з якою повагою учасники і 
організатори міжнародної конференції ставиляться до ветеранів визвольного 
руху та учасників  боротьби за незалежність Литовської республіки. 
 
 На Конференцію було запрошено багато літніх людей, в тому числі тих хто з 
батьками пережив переслідування з боку НКВС та більшовиків в часи окупації 
та післявоєнний період, коли  тисячі й тисячі патріотів, воїнів, інтелігенції, 
науковців були  страчені та заслані в Сибір де у нелюдських умовах перебували 
в жахливому ГУТі (Головне управління таборів), в залі, силами місцевих 
істориків і краєзнавців влаштована величезна фотовиставка про століття 
литовської незалежності, мирне життя, захоплення республіки московською 
ордою, еміграцію, молодіжні організації скаутів, боротьбу підпілля та 
діяльність Стрільців, присутнім було цікаво поговорити з живими  свідками та 
учасниками буремних подій протистояння радянській агресії. Запрошені були 
також військові та молодь з навчальних закладів з посиленим вивченням 
військової справи. 
 
Щиро дякую всім доповідачам та організаторам такого актуального, в 
тому числі, як підкреслювали багато експертів на підтримку боротьби 
України за свободу і незалежність визнаного, необхідного та поважного 
заходу! 
 
З повагою,  
 
керівник Великої Ради отаманів Запорозького козацтва,  
кандидат наук з державного управління, 
військовий історик, голова Козацького руху опору з 2014-2017рр. 
автор книг Дмитро Сухінін (Гора ) 
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