
Oda Schaefer (21. XII 1900 – 4. IX 1988) sündis Berliini lähedal Wilmersdorfis (nüüd Berliini osa) 
baltisaksa vanemate peres. Tartust pärit ema Alice, kaupmehe tütar, oli sündinud Baertels. Virumaalt
Triigilt pärit isa Eberhard Kraus töötas 1894. aastast peale Berliinis ja Königsbergis ajakirjanikuna, 
olles tegev ka kirjaniku ja kunstnikuna. Isaliinis põlvnes Eberhard Kraus Kuramaal Vecmuižas kaua
teotsenud pastorisoost ja peamiselt Vecmuižas kasvas ta ka üles. Oma loomingulisust seostas ta aga 
ema Sallyga — Oda vanaemaga, kes oli kahekordne Kügelgen: Sally isaisa ja emaisa olid kaksikud,
1772. aastal Lääne-Saksamaal Reini ääres Bacharachi linnas sündinud kunstnikud Gerhard ja Karl 
von Kügelgen, kes abiellusid 18. ja 19. sajandi vahetusel Harjumaal Kose kihelkonnas Vana-Harmi 
(Ojasoo) mõisniku Zoege von Manteuffeli tütardega. Sally onu (tema isa Gerhard juuniori vanem 
vend) oli maalikunstnik Wilhelm von Kügelgen, kelle postuumselt ilmunud „Jugenderinnerungen 
eines alten Mannes” („Vana mehe noorusmälestused”, 1870) oli saksa kultuuriruumis populaarne 
lektüür veel 20. sajandi algupoolel. 

Oda Schaefer kasvas Ida-Preisimaal Königsbergis ja Berliinis, kus ta omandas 
lütseumihariduse ja õppis tarbekunsti. Ta töötas alguses tarbegraafikuna, 1926. aastast peale 
ajakirjanikuna, kirjutades ühtlasi luuletusi, lühiproosat ja kuuldemänge. Teise maailmasõja ajal 
kuulus Oda Schaefer Saksamaal siseemigratsiooni. Esimese luulekoguni jõudis ta 1939. aastal, 
järgmine kogu ilmus pärast sõda, 1946. aastal. Tuntus luuletajana, kelle loomingus on esile tõstetud 
looduslähedust, saabus 1950. aastatel, mil tema nime nimetati koos Hilde Domini, Ingeborg 
Bachmanni ja Marie Luise Kaschnitzi nimedega. 1957. aastal ilmus tema koostatud saksa 
naisluuletajate antoloogia „Unter dem sapphischen Mond. Deutsche Frauenlyrik seit 1900” 
(„Sappho kuu all. Saksa naisluule 1900. aastast alates”).

Oda Schaefer oli kaks korda abielus, perekonnanimi Schaefer pärineb esimesest, 1923. 
aastal sõlmitud ja 1930. aastal lahutatud abielust maalikunstnik Albert Schaefer-Astiga, kellega tal 
oli poeg (jäi sõjas kadunuks). 1933. aastast peale oli abikaasaks kirjanik Horst Lange. Pärast Teist 
maailmasõda elas kirjanikupaar ajuti Šveitsis, 1950. aastatest kuni surmani Münchenis. 2002. 
aastast kannab üks Müncheni tänav Oda Schaeferi nime (Oda-Schaefer-Weg).

Vanemate kodumaad nägi Oda Schaefer ainult ühel korral, 1914. aasta suvel ja sügisel. 
Juulis viibis ta ka Virumaal Viru-Jaagupi kihelkonnas Põlula mõisas (saksa keeles Poll), millest sai 
ta mälestuste „Auch wenn Du träumst, gehen die Uhren” („Ka siis, kui und näed, käivad kellad”, 
1970; viimati trükitud 2012) järgi talle tähtis mälupaik kogu hilisemaks eluks. Põlula mõisaaeda 
nimetab Oda Schaefer teose proloogis õnne ja rahu aiaks. Sama aasta juuli lõpus puhkes Esimene 
maailmasõda. Mälestustes on Põlulat kujutatud viisil, et võib küsida, kas see noore neiu silmade 
läbi nähtud kesksuvine, hele maailm, millele peatne sõda ja kõik, mis veel järgnes, lõpu tegid, on 
alles väga noor või päikesest pleekinud, otsekui ülevalgustatud fotode rida perekonnaalbumis.

Krausid olid Põlula mõisaga seotud Oda Schaeferi vanaema Sally kaudu, kelle vanatädi 
Anna Sophie (snd Zoege von Manteuffel) Vana-Harmi mõisast oli abiellunud 18. sajandi lõpus 
Põlula mõisniku Gustav von Stackelbergiga, 1914. aasta suvel elasid Põlulas vanaema Sally teise 
astme nõo (nimeka arhitekti Johann Wilhelm Krause pojapoja, ema poolt samuti Kügelgeni) 
Hermann von Krause järglased.

Perekondlikud seosed olid Oda Schaeferi jaoks tähtsad. 1936. aastal avaldas ta oma 
vanaema Sally Krausi päeviku „Stilles Tagebuch eines baltischen Fräuleins“ („Ühe balti preili 
vaikne päevaraamat”). Tumedasilmse Sallyga oli Oda vanaisa Hugo Kraus tutvunud Virumaal 
Väike-Maarja kihelkonnas Triigi mõisas, töötades pastoriametit ootava koduõpetajana.

Oda Schaeferi mälestuste Põlula-osa, mis hõlmab raamatust vaid mõne peatüki, sai aluseks 
Saksa filmilavastaja ja romaaniautori Chris Krausi (*1963) mängufilmile „Poll” (tõlgitud eesti 
keelde kui „Polli päevikud”, 2010). Oda Schaefer oli tema vanatädi. See film, mille võtted toimusid 
Lääne-Eestis Varbla lähedal Matsirannas, kuhu ehitati üles terve mõisasüda, esilinastus 2010. aasta 
sügisel Toronto rahvusvahelisel filmifestivalil ja jõudis Eesti kinodesse 2010. aasta lõpus.
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