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Друзі, запрошую вас познайомитися з неймовірно цікавою пригодницькою 

повістю відомого дитячого письменника Олександра Гавроша, яка розповідає 

про яскраві пригоди неперевершеного гірського силача Івана Сили. 

Прототипом головного героя повісті став легендарний закарпатський 

богатир Іван Фірцак, який виборов звання чемпіона Чехословаччини та 

Європи з кількох видів спорту і об’їздив півсвіту, виступаючи в цирку, де 

здобув чимало яскравих перемог. 

1. Прочитайте 1 – 4 розділи повісті «Іван Сила» в інтернеті, а 5 за підручником і дайте відповіді на запитання за 
цими розділами. (письмово) 
1) Кому присвячено повість "Неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу"?  
 2) На якому виді транспорту Іван прибув до столиці?  
3) Як звали малого, що утікав від крамарів?  
 4) Яку роботу порадив хлопець Івану Силі?  
5) Що згадував Іван, лежачи на дерев`яному ліжку?  
6) Яка була оплата за вантаж мішків?  
7) Як звали знаменитого бійця атракціону?  
8) Хто переміг у двобої Велета та Івана Сили?  
9) Хто зацікавився Іваном після двобою?  
10) Де очікував Міха свого товариша Івана, поки той обідав у доктора Брякуса?  
11) Ким виявився доктор Брякус?  
12) Що запропонував доктор Брякус молодому силачеві?  
 

                                                                              Важливо знати  

 Прототипом образу Івана Сили стала реальна людина — Іван Фірцак (сценічне ім’я — Кротон), якого на Закарпатті 

знають усі.    Іван Фірцак народився у червні 1899 року в українському селі Білки на Закарпатті. За неймовірну силу 

отримав прізвисько «Кротон». Кротон довгі роки виступав із цирком, і своїми силовими номерами дивував усіх. 

Глядачі десятків  країн аплодували атлетові, але, повернувшись на Україну, він змушений був виживати і за мізерну 

плату влаштовувати імпровізовані «гастролі» у дворах.  Чемпіон Чехословаччини з важкої атлетики та боротьби. 

Чемпіон Європи з культуризму. Вісімнадцять років був артистом чехословацького цирку. Побував у шістдесяти 

чотирьох країнах, дивуючи всіх неймовірною силою. Виграв чимало поєдинків з відомими борцями світу. З рук 

королеви Англії Іван Фірцак отримав шолом і пояс, оздоблені золотом та діамантами. Американська пресса 

називала його найсильнішою людиною XX століття. Після одного з боїв переніс важку операцію, під час якої йому 

замінили частину черепної кістки на золоту пластину. Але Кротон і далі продовжував свої знамениті виступи. На 

початку сорокових років повернувся на Закарпаття з дружиною Руженою Зікл, повітряною гімнасткою «Герцферт-

цирку». Подружжя мало восьмеро дітей. Старший син Іван став чемпіоном України з боксу в середній вазі. Помер 

знаменитий силач у 1970 році в рідному селі Білки. У народі його прозивали Іваном Силою. 

 «Неймовірні пригоди Івана Сили», попри казкову форму, — твір про реальне життя, у якому поряд із 

благородством існує зажерливість і брехливість. О. Гаврош відтворив історію незаслужено забутого українського 

силача, але все-таки це художній твір, а тому в ньому діють придумані автором герої.  


