
Sidonia  Drăgușanu (1908-  1971)  a  fost  prozatoare,  autoare
dramatică,  jurnalistă,  traducătoare.  S-a  născut  la  04  august  1908,  în
familia  Matildei  și  a  lui  Leon  Drăgușeanu.  A  început  să  cocheteze  cu
scrisul  de  la  14-15  ani, pe  când  era  la  pensionul  Choisy‐Mangiru,
compunând piese de teatru care se jucau chiar în școală. Ca jurnalistă, își
face debutul în revista „Reporter” în 1933, iar un an mai târziu, pășește
pe scena lumii  literare cu romanul „Într-o gară mică” (care ia premiul
pentru „Cel mai frumos roman de adolescență”).

Între 1945-1949, Sidonia va fi redactor la revistele „Femeia și căminul”și
„Femeia” (1949-1950), apoi la ziarul „România liberă” între 1948-1950.
În perioada 1950 -1955, va fi numită întâi redactor, apoi redactor-șef la
Editura  de  Stat  pentru  Literatură  și  Artă.  Are  colabotări  la  „Cuvîntul
liber”,  „Dimineața”,  „Adevărul”  etc.,  dar  și  o  intensă  activitate  la
Radiodifuziune  și,  din  1956,  la  Televiziune,  cu  scenete,  scenarii
radiofonice, conferințe etc.

Timp de zece ani, din 1945 până în 1955, se concentrează pe scrierea de
cărți  pentru  copii  sau  prelucrări  după  povești  renumite.  Din  această
categorie fac parte „Moaţa, Creaţă şi Grasu’ la bal” (1945), „Cu Ţăndărică
spre mările Sudului” (după Erick Kastner,  1946),  „Mia, Lia şi  Cuţache”
(1947) sau „Paznicul florilor” (1955). 



În  ciclul  romanelor  semnate  de  Sidonia  Drăgușanu  intră,  pe  lângă
debutul editorial „Într-o gară mică”, și „Una din noi e de prisos” (1947),
„Jurnalul Aurorei Serafim” (1957), „Dragoste rea” (1960).

Sidonia  nu  stă  departe  nici  de  dramaturgie,  teatrul  fiind  una  dintre
pasiunile sale. Este aplaudată încă de la debut, pe care și-l face cu piesa
„Seara răspunsurilor”  (1958),  o lucrare ce se remarcă printr-un dialog
viu, cursiv. Acestei piese îi urmează „Fiicele” (1963), „Valsul” (1963), „Zizi
şi formula ei de viaţa” (1964), „Întîlnire cu îngerul” (1965) etc. 

Sidonia a fost și traducătoare pentru H. Balzac, H. Ibsen, Anna Seghers, E.
Zola, Wanda Wasilewska.

Moare pe 3 mai 1971, la Spitalul Elias din Bucureşti.


