
Рођена је у малом планинском 

швајцарском селу Хирзел, удаљено од 

Цириха 11 километара. Родила се 12. 

јуна 1827. године и живела је са родитељима и петоро браће и сестара. Она је била 

четврто дете од њих шесторо. Њено пуно име било је Јохана Луиз Хојсер. Одрасла је 

на обронцима Алпа и из дубине душе волела свој родни крај, што се види и у њеним 

делима. 

 

Отац јој је било лекар, те су живели у великој кући 

која је наликовала правој болници. Мајка јој је 

била пореклом из свештеничке куће. Помагала је 

мужу у послу, али се и бавила хуманитарним 

радом за потребе цркве. Писала је песме, а неке од 

њих су претворене у химне. Није искључено да је 

Јохана наследила љубав према писању баш од 

своје мајке. С њима је живела и њена бака, која је 

такође нашла своје место у ауторкиним делима. Као мала, волела је да чита и да слуша музику, а 

поред тога, уживала је у игри са својим сестрама и везу и плетењу.  

 

Основну школу је завршила у родном месту. Школа се налазила одмах поред цркве, а данас је 

претворена у музеј посвећен овој чувеној ауторки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музеј у родном месту 
 

Није баш најсрећније прошла у школи. Била је то једна штала у пољу. Она је прва кренула у школу, 

а после и њена браћа. Учитељ ју је стално понижавао, те је она после ове школе кренула у другу 

школу у селу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учионица и трпезарија у школи 
 

После основне школе, одлази у Цирих. Тамо три године изучава француски језик и учи да свира 

клавир. Живела је код тетке. У потрази за знањем одлази на годину дана у мало швајцарско село 

Ивердон како би и практично савладала француски. Ове године је живела у интернату. Наиме, ово 

село се налази у француском говорном подручју Швајцарске. Љубав према читању је не напушта и 

даље. 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%85
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0


Много је волела клавир, али је онда упознала инструмент свог живота – харфу. Шетајући 

се са једним другом, угледали су у излогу једне продавнице музичких инструмената 

харфу. Пожелели су да је купе, али нису имали довољно новаца. Жртвовали су своје 

уштеђевине и купили је. Договорили су се да овај инструмент две недеље буде код ње, 

две код њега, и тако редом. Тако је Јохана испунила и овај свој сан: научила је да свира 

овај тежак, али леп жичани инструмент. 

  

Седам година, од 1845. до 1852. године, посветила је својим двема млађим сестрама. Одвајала је 

своје време како би обогатила њихов духовни и интелектуални свет. Многе сцене и њихову љубав 

према природи касније је преточила у своје дело о Хајди. 

 

Са 25 година (1852) упознаје свог будућег супруга, Јохана Бернарда Шпирија, који је био велики 

пријатељ њеном брату Теодору, студенту медицине. Јоханин 

будући супруг завршио је правни факултет и бавио се 

адвокатуром. Припадао је уском кругу пријатеља Рихарда 

Вагнера.  Живели су у Цириху. Нажалост, Јохана је била веома 

носталгична, патила је за својим родним крајем. И ова осећања 

је преточила у књигу о Хајди, у делу када је Хајди морала да 

живи у Франкфурту. Тугу и носталгију јој је ублажило рођење 

сина јединца, Бернарда. Рођен је 1855. године. Њен муж је 

успешан у послу и 1868. године селе се готово у центар Цириха. 

Син јој је успешан у студијама, а посебно је добар виолиниста, те мајка и син често заједно свирају. 

 

У то време Јохана и почиње са писањем. Може се рећи да чак и касно почиње, јер је већ у касним 

тридесетим годинама. Поред велике љубави према књигама, мотив јој 

је био и прикупљање средстава за Међународни Црвени крст. Прво дело, 

роман „Лист на гробу Врони”  објавила је 1871. године. Потписала га је 

само иницијалима. Иначе, то је време француско-пруског рата, па је 

било много избеглица и рањеника којима је Јохана од срца желела да 

помогне. Са 40 година је објавила своју најпознатију књигу „Хајди” и то из 

два дела: први део – 1880, други део – 1882. Од овог дела потписује се 

пуним именом и презименом. Девојчица Хајди била је право освежење 

међу тадашњим дечјим књигама. Захваљујући писању, стекла је 

финансијску независност, што је за оно време и 19. век представљало 

велики успех једне жене. 

 

Нажалост, 1884. доживљава тешку трагедију: умире јој син после дуге болести, а потом и супруг. Од 

те трагедије па надаље, своје време и новац посветила је добротворним организацијама. Преселила 

се у другу кућу и живела је са сестричином, мада је место становања мењала више пута, мада се 

увек држала Алпа. Једне време је живела и на обали Женевског језера, а и на северу Италије.   

До краја живота су јој књиге и музика остале велике љубави. Написала је 31 роман, 27 приповедака 

и 4 брошуре, а само је последњих година живота, између 1886. и 1901. године, написала 48 прича.  

Што се тиче њене књиге „Хајди”, 1887. године преведена је на енглески језик и постала позната 

широм света. И сама ауторка је постала веома позната, али се није појављивала у јавности. Своју 

приватност је задржавала за себе до краја живота. 

 

 

Јохана Шпири је умрла 7. јула 1901. и сахрањена је поред супруга и сина 

на циришком гробљу. 

Њен лик је стављен на поштанске марке 1951. године у 

Швајцарској, као и на кованици од 20 франака 2001.   

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0
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