
      Спорт  Галичини:  історичний  календар       

 

4 травня 

 

 4 травня 1901 року народився Туркевич Лев ― галицький шахист (один з 

кращих майстрів цього виду спорту у передвоєнному Львові), український 

композитор і диригент (головний диригент Львівського оперного театру в роки 

німецької окупації).  

 Народився в Бродах у родині священника Івана Туркевича. З дитинства виявив 

музичні здібності, зокрема добре грав на фортеп’яно. 1911 року переїхав із дідусем до 

Львова, згодом, навчався у 2-й українській гімназії. У шкільному віці виявив також 

математичний хист. Закінчивши з відзнакою гімназію, почав навчання у Львівському 

(таємному) українському університеті (нелегальному українському ВНЗ), а 1922 року, 

за батьківської підтримки, поступив до Віденського університету на філософський 

факультет, за спеціальністю музикологія. Паралельно слухав лекції з математики, у 

вільний час грав у більярд, шахи й теніс, брав участь у шахових турнірах, 

неодноразово перемагаючи.  

Після повернення до Львова, навчався на математичному факультеті Львівського 

університету, а по завершенні студій працював у міській опері концертмейстером та 

заступником диригента, паралельно об’єднуючи любов до шахів і математики у 

діяльності члена українського галицького товариства «Шаховий коник» - багато і 

успішно грав у шахи. У міжвоєнний період відомий один цікавий поєдинок між двома 

командами – «ЛКШ» (Львівський шаховий клуб, за який виступали здебільшого 

представники поляків та євреїв) та українським «Шаховим Коником». Поєдинок 

відбувався у «домівці» українського товариства - кав’ярні «Ріц» (нині це ріг вулиць 

Костюшка та Січових Стрільців). Лев Туркевич грав за першою шахівницею проти 

відомого тоді фахівця – Фрідмана. Зрештою український клуб переміг з рахунком 6:4 – 

і не в останню чергу завдяки сильній та неординарній грі нашого земляка.  

 Після вибуху ІІ Світової війни – за радянської, згодом – німецької окупації - далі 

працював у Львівській опері (зокрема і музичним керівником), а також став 

професором Української державної консерваторії. 
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 Із середини 1940-х рр. Лев Туркевич – в еміграції: спочатку організував хор 

«Ватра», з яким гастролював низкою європейських країн, згодом переїхав до Канади 

(Едмонтон, Торонто), де плідно поєднував професійні та спортивні захоплення, 

виступаючи і як музикант (керував і диригував хорами, оркестрами), і як шахіст, 

наприклад, у складі спортивного товариства «Україна» з Торонто долучився до 

перемоги у командних змаганнях цього міста з шахів.  

 Останнім знаковим виступом Л. Туркевича-митця стало диригування 

симфонічним оркестром у Вінніпезі 9 липня 1961 року на відкритті пам’ятника Т. 

Шевченку. Помер наш обдарований земляк 4 листопада 1961 року у Торонто.  
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