Отже, проблема справедливості у праві має поважну концептуальну історію, починаючи від
античних часів, коли справедливість нерозривно пов’язувалася з дотриманням законів, бо
розумілася як привнесення рівності у відносини між людьми і відновлення цієї рівності у разі
порушення; епохи Просвітництва, коли вважали, що справедливість міститься в природі самої
людини, а право тоді право, коли не суперечить справедливості.
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БОЙКІВСЬКА РЕСПУБЛІКА: ШТРИХИ ДО СПРОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ НА СКОЛІВЩИНІ 1920 РОКУ
Бойки – це українці, які живуть на північних і південних схилах Карпат. 1920 р. їхня держава
існувала всього 5 днів, і, мабуть, була найкоротшою українською республікою ХХ століття.
Вони створили свою республіку, коли Сколівщина входила до складу новопосталої Польської
держави, а поляки воювали із більшовиками.
У справжній партизанський край перетворився Сколівський повіт і сусідні села у серпні 1920
року. 21 серпня у селі Опорець спалахнуло повстання. Повсталі напали на розміщений в селі
військовий гарнізон, який охороняв ліси барона Гределя, роззброїли його і захопили в казармах з
десяток рушниць. Надвечір того ж дня з Чехословацької сторони кордону прийшов невеликий
озброєний загін колишніх вояків УГА до 30 людей. Його очолював стрункий русявий молодик у
формі австрійського обер-лейтенанта – Федір Бекеш. Одразу ж почався наплив добровольців із
сусідніх сіл, і на другий день загін уже нараховував до 100 чол.
Федір Бекеш – уродженець м. Сколе, працював адвокатом, воював у австро-угорській армій,
був у полоні в Італії. Повернувся, під час листопадового зриву 1918 року брав активну участь у
тодішній українській адміністрації як керівник повітового господарського, харчового управління.
22 серпня Бекеш повів повстанців у сусідню залізничну станцію – Лавочне. Там відбувся бій з
польськими жандармами. Загін здобув гвинтівки, револьвери, чимало набоїв. Того ж дня у Лавочному було створено військово-революційний комітет на чолі з Бекешем і проголошено Бойківську
республіку. Члени комітету розповсюджували дві відозви. Перша – «Товариші Козаки» за підписом
«перший з’їзд козацьких Рад Українських інтернованих частин на території Чехословацької
Республіки». Друга – «За що б’ються більшовики» за підписом військово-революційного комітету.
У ніч з 22 на 23 серпня загін Бекеша напав на обоз караульної роти у Славському. До рук
повстанців потрапили нові гвинтівки і кулемет з набоями. Вони намагалися захопити Стрий і
приєднатися до 8-ї кавалерійської дивізії Примакова. Бойки захопили локомотив, що належав фірмі
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Гределя, і переобладнали його у бойовий бронепоїзд з кулеметом. На панцерному поїзді вони каталися недовго, 24 серпня поляки вислали зі Стрия свій бронепоїзд на противагу бекешівцям. У
зв'язку з відступом Червоної армії 26 серпня повстанці під тиском польських військ повернулися до
Бескидського прикордонного тунелю, перейшли на Закарпаття, де й були інтерновані чехословацькою владою.
Отже, це короткотривале існування Бойківської республіки на ряду з іншими українськими
державними утвореннями ХХ століття підтверджують прагнення українського народу до
національної самостійності.
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