
                                    Anisoara Odeanu 

 

Anisoara Odeanu, pseudonimul Doinei Stella Gratiana Peteanu, s-a nascut la 28 mai 1912 in 

Padureni judetul Timis in familia profesorului Aurel Peteanu. Ea a crescut si s-a format intr-o 

atmosfera prin ecxelenta intelectuala devenind poeta, prozatoare si jurnalista in perioada 

interbelica fiind caracterizata de George Calinescu ca ,,intaia ingenua a literaturii romane”, 

dupa aparitia primului ei roman, Intr-un camin de domnisoare.  

Apartinand unei generatii literare feminine puternice alaturi de Hortensia Papadat-Bengescu, 

Cella Serghi, Otilia Cazimir, Elena Farago, Anisoara Odeanu s-a dovedit un talent literar 

precoce, debutand in revista Lumea copiilor cu poezia Dupa mure la varsta de 9 ani. S-a 

impus cu o literatura de calitate ce a surprins trasaturi existentiale esentiale ale caracterului, a 

stiut sa descrie viata cu discernamant, accentul fiind pus pe analiza psihologica, pe 

introspectia sufletului. 

Intre 1929-1933 urmeaza cursuri la Facultatea de Litere din Bucuresti. Aici se imprieteneste 

cu Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Mihail Sebastian, aglomeratia capitalei facand-o sa se 

ascunda sub o masca sau alta. Tanara era de fapt sensibila, sceptica si o mana o periculoasa 

neincredere in sine, dar purta pentru ceilalti masca superficialitatii, uneori frivola, 

provocatoare. Prozatoarea se simte coplesita de creativitatea activa care o inconjoara. 

 Urmeaza o perioada prolifica in ceea ce priveste poezia, publicand volumele Fata lui Codru 

Imparat (1939), Moartea in cetate (1943),  Noaptea Creatiei (1943), mitul artistului 

preocupand-o in mod constant pe Anisoara Odeanu. Aceasta scrie undeva in poemele sale 

despre orgoliul nemasurat al propriei singuratati, despre tema instrainarii, uneori 

reintorcandu-se la senzatie, care este mai sincera „O, zac in mine miile de oboseli/ ale tuturor 

oamenilor care au fost regi/ Nimeni nu m-a infrant, dar aripile-mi sunt atat de largi,/ Viata le-

nsangera ca pe vulturi zabrelele” (Sah). Poezia Anisoarei Odeanu este solemna si grava, din 

unele poeme strabatand o tensiune imensa dublata si de nemultumirile artistului „Scriu 

dezolant, nu sunt multumita deloc” (scrisoare catre Camil Petrescu) „Acum ma gandesc 

foarte serios sa ma sinucid” (scrisoare catre Cella Serghi). 

In aceeasi perioada, scrie recenzii, articole de opinie, reportaje, interviuri pentru Adevarul 

literar si artistic, Universul literar, Cuvantul, Viata (revista condusa de Liviu Rebreanu) 



toate acestea sunt scrise cu mana sigura de literat, uneori cu ironie, regasind de asemenea, sub 

numele ei adevarat, articole despre teatru si film, expozitii de pictura, reportaje din lumea 

culturala, fragmente de proza, interviuri cu Camil Petrescu, Lucian Blaga, Mircea Eliade...         

„Mircea Eliade a fost singura permanenta a vietii mele din ultimii zece ani, o epoca in care s-

au schimbat si s-au daramat atatea lucruri, incat cu greu le-as mai putea insirui pe un fir 

central, care sa le dea o continuitate.” 

Deoarece in timpul razboiului a scris articole antisovietice si prolegionare, dupa razboi este 

nevoita sa se retraga din activitatea literara si se refugiaza impreuna cu sotul sau la Varadia, 

apoi la Anina si se stabilesc, in final, la Lugoj. Este reabilitata de autoritatile comuniste in 

1965 si reincepe sa scrie. 

Desavarsirea sa ca prozatoare a avut loc in ultimul deceniu al vietii cand a publicat volumele 

de nuvele Sub lumina verii (1967), Nedumeririle lui Duduta (1969) si Legile jocului (1972), 

revizuind si romanul Calator in noaptea de Ajun, reeditat in 1971 sub numele de Anotimpul 

pierdut. I se publica postum romanul Acele lucruri mari. 

Prin Anisoara Odeanu, banatul se afirma in literatura romana a momentului, creatia ei erudita 

si rafinata plasand-o pe merit alaturi de Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Hortensia Papadat-

Bengescu sau Cella Serghi. 


