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О писцу; 

Рођен у Вршцу 1806. у трговачкој породици. Школовао се у Вршцу,Темишвару, 

Пешти. Бавио се адвокатуром, а потом одлази у Крагујевац где је био професор у 

Лицеју. Начелник у Министарству просвете постаје 1842.године, организовао је 

наставу свих средњих школа, један је од оснивача Ученог српског друштва, 

покренуо је иницијативу за оснивање Академије наука, Народне библиотеке, а 

10.маја 1844. основао је најстарију музејску установу ,,Музеум сербски“ данашњи 

Народни музеј у Београду. Заслужан је за доношење закона о заштити споменика 

културе захваљујући ком су сачувана многа културна наслеђа у Србији. Комедије 

које је написао; Лажа и паралажа, Тврдица, Покондирена тиква,Зла жена, 

Женидба и удадба, Кир Јања, Родољупци, Београд некад и сад. Стеријино позорје од 

1956. године одржава се у Новом Саду и представља најзначајнију позоришну 

манифестацију у Србији. 

О делу; 

У овој комедији Стерија је главног јунака Кир Јању представио као негативног 

комичног јунака коме је страст према новцу деформисала личност. Он је врло 

богат човек али себе представља као сиромашног човека. Има жену Јуцу и кћерку 

Катицу, према њима се понаша као да му нису род. Његова жеља за стицањем 

новца помутила му је здраву логику. Њему је новац једини смисао у животу. 



Спреман је да жртвује срећу своје једине кћерке која има осамнаест година, дао 

би је кир Дими зато што не тражи мираз иако је много старији од ње. Жени Јуци 

обећао је лагодан живот, а тешко му је да јој купи нов шешир. Основне Јањине 

карактерне црте су тврдичлук и себичност. Кир Јања, не уме да покаже љубљав и 

разумевање. Његов монолог када се обраћа дукатима као својој деци представља 

у исто време тужну и комичну ситуацију. Слична је и ситуација када Кир Јања 

размишља да се убије али када схвати колико кошта конопац он одустаје. 

Вербална комика је присутна у значајној мери, јер он говори необичним спојем 

српско-грчко-цинцарског језика. Говор је сам по себи комичан.  

Комика ситуације је у дијалогу слуге Петра и Кир Јање, због Петрове глувоће. 

Градацијски низ тврдучлука и себичности; рушење шупе(није дао новац за 

поправку), разговор са дукатима(обраћа се дукатима као живом бићу), обећавање 

Јуцине руке кир Дими(није тражио мираз), отпуштање Петра(није му дао плату, а 

по његовом рачуну слуга дугује Кир Јањи), помисао на самоубиство(одустаје зато 

што му се не исплати), Мишићева превара(насамарио је Кир Јању). 

 

Линк за представу; Ј.С.Поповић ,,Кир Јања“ у режији Егона Савина. 

https://www.youtube.com/watch?v=E6C4M_6Pj40 

 

За домћи задатак;  

Погледј представу и напиши есеј о Кир Јањином тврдичлуку. 


