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Σοφία Αντζακα

Η Σοφία Αντζακα ήταν Ελληνίδα Εσωτερίστρια. Υπήρξε συγγραφέας βιβλίων Εσωτερισμού,
μεταφράστρια και ζωγράφος. Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 1927. Μετά από
ένα σύντομο πέρασμα από την Πάντειο Σχολή, άρχισε να μελετά την Ψυχολογία και ιδιαίτερα
τον Γιούγκ.
Ζωγράφιζε εσωτεριστικούς πίνακες και τηρούσε ψυχογραφικό ημερολόγιο. Το ψυχογραφικό
της ημερολόγιο εντυπωσίασε τον Ιταλό ψυχολόγο-ψυχίατρο Roberto Assaziolli, ο οποίος το
χαρακτήρισε μία από τις 4 πλέον σημαντικές ψυχογραφίες. Το 1973 ξεκίνησε την συγγραφική
της δραστηριότητα με δοκίμια ψυχολογίας και μεταφράσεις διάσημων φιλοσόφων όπως οι
Γιούγκ, Μάρτιν και Ουσπένσκυ. Το δοκίμιο «η Αλλη Τέχνη» απέσπασε το 1978 το 2 ο κρατικό
βραβείο δοκιμίου.
Αποκορύφωμα του συγγραφικού έργου της ήταν ο δωδεκάτομος «Ιερός Γάμος». Το
συγγραφικό της έργο ήταν αποτέλεσμα εσωτερικής έρευνας του ίδιου της του εαυτού, η
οποία για την ίδια ήταν μία άσκηση. Κατάφερε και απέσπασε την άποψη του ίδιου του Γιούγκ
για την πορεία της, κάτι που σχεδόν ποτέ δεν συνήθιζε να κάνει ο Ελβετός ψυχολόγος.
Σημαντικές ήσαν οι παρεμβάσεις της πάνω στην ποίηση σύγχρονων ποιητών με δοκίμια που
έγραψε με την δική της προσέγγιση.
Η μελέτη των έργων της Σοφίας Αντζακα, αποκαλύπτει μία ιδιαίτερη προσωπικότητα
Εσωτερίστριας, η οποία με πολύ γραφυρό τρόπο «έδωσε» στο αναγνωστικό της κοινό,
ιδιαίτερες Εσωτεριστικές «Γνώσεις» ειδικά εάν λάβουμε υπόψη την εποχή της δημοσίευσής
τους. Μία τέτοια προσωπικότητα ήταν φυσικό να χαρακτηρισθεί από πολλούς μοναδική, και
να καταταγεί στους ανθρώπους εκείνους που έδρασαν ως πραγματικοί Διδάσκαλοι.
Έργα της είναι:
 Η ποίηση του Γ. Θέμελη
 Ο πρωτογενής κόσμος στην ποίηση του Γ.Θ.Βαφόπουλου
 Επιλεγόμενα στα ποιήματα του Μηνά Δημάκη
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Η Αλλη Ζωή (για την ποίηση του Σεφέρη)
Η ποιητική και πνευματική πορεία στην ποίηση της Μελισσάνθης
Έρευνα σε Αρχετυπικά θέματα
Η Αλλη Τέχνη
Ιερός Γάμος
Δοσήλιθο Πέος
Δεσμοτροπία
Η Θέση
Η αποκατάσταση του Εωσφόρου
Μεταφράσεις των Ουσπένσκυ, Γιούγκ, Χάρτινγκ, Μάρτιν, Σουζούκι, Νικόλλ, Πάουζ,
Προγκώφ, Φήλντ, Νόϋμαν, Μπένεττ, Κόλλιν.
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