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Καρδιά. Λέμε ζεκαληηθή γηα ηνλ θαζεγεηή Ole Martin Høystad
Τι ζυμβολίζει η καρδιά; Οθείινπκε λα παξαδερηνύκε εμαξρήο όηη ε απάληεζε ζην
ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα είλαη θάζε άιιν παξά εύθνιε. Καη αιήζεηα, γηα ηη είδνπο θαξδηά κηιάκε;
Δδώ είλαη, θπξίσο, νη κεηαθνξηθέο παξνπζηάζεηο ηεο θαξδηάο, ε θαξδηά σο εηθόλα θαη ζύκβνιν πνπ
πξέπεη λα κεηαθξαζηεί, λα εξκελεπηεί. Ζ θαξδηά δελ είλαη απιώο έλα όξγαλν ηνπ ζώκαηνο, ε
αληιία ηνπ αίκαηνο, αιιά γίλεηαη ζπρλά ε έδξα ηεο ζπλείδεζεο, θαζώο ε θαθή ζπλείδεζε βηώλεηαη
ζαλ καραηξηά ή πόλνο ζηελ θαξδηά. Γη’ απηό ηνπνζεηείηαη ε ςπρή ζηελ θαξδηά· θαη, ζπλείδεζε θαη
ςπρή γίλνληαη έηζη δύν όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο. Δπίζεο, αγάπε θαη ζπλαηζζήκαηα δηαθόξσλ
εηδώλ βξίζθνπλ ζπρλά θαηαθύγην ζηελ θαξδηά, ε νπνία, θαηά ζπλέπεηα, γίλεηαη απεηθόληζε απηώλ
ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Καη γίλεηαη ε θαξδηά ζπκβνιηθή απεηθόληζε, επεηδή αληηδξά, επίζεο, ζπκπαζεηηθά ή ζπκπησκαηηθά, σο ζύκπησκα δειαδή γηα θάηη πνπ ζπκβαίλεη έμσ από απηήλ,
θνηλσληθά ή πξνζσπηθά. Έλαο ηέηνηνο ζπκβνιηζκόο νλνκάδεηαη ζηε ξεηνξηθή κεησλπκία, θαηά ηελ
νπνία έλα κέξνο πνπ θηινμελεί έλα θαηλόκελν ρξεζηκνπνηείηαη αληί γηα ην ίδην ην θαηλόκελν. Ζ
κεησλπκία είλαη, επνκέλσο, ηθαλή λα ζπκπεξηιάβεη ηόζν ηε ζσκαηηθή όζν θαη ηελ ςπρηθή πιεπξά
ηεο έθθξαζεο, ηελ θπξηνιεθηηθή θαη ηε κεηαθνξηθή, ζε κηα ιέμε. Οη δύν απηέο πιεπξέο ηεο θαξδηάο
εμεγνύλ, ίζσο, γηαηί απηή έρεη γίλεη ην θαη’ εμνρήλ ζύκβνιν ηνπ πνιηηηζκνύ καο, αλ θαη ζπλήζσο
ιαηξεύνπκε ηε δηαλνεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εγθεθάινπ. Ο εγθέθαινο είλαη έλα γεγνλόο, όρη όκσο έλα
ζύκβνιν. Ζ θαξδηά είλαη θαη ηα δύν.
Ζ θαζεκεξηλή γιώζζα είλαη γεκάηε από κεησλπκηθέο θαη κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο γηα ηελ θαξδηά.
Λέκε όηη ν γελλαίνο άλζξσπνο έρεη θαξδηά, όηη θάηη βαξαίλεη ηελ θαξδηά καο, όηη ε θαξδηά καο είλαη
βαξηά ζαλ πέηξα. Κάπνηνο κπνξεί λα θιέςεη ηελ θαξδηά καο (θάηη πνπ κπνξεί θαη λα νδεγήζεη ζηελ
επηπρία). Δίλαη ηδεώδεο ην λα αθνύεη θαλείο ηε θσλή ηεο θαξδηάο ηνπ ή λα εκπηζηεύεηαη ηελ θαξδηά
ηνπ. Σν ζηόκα κηιά από ην πεξίζζεπκα ηεο θαξδηάο (Λνπθά 6: 45) – ελώ ην λα ρξεζηκνπνηνύκε
παξάιιεια κε ηελ έθθξαζε κηιά θαηεπζείαλ από ηελ θαξδηά ηελ έθθξαζε κηιά θαηεπζείαλ από ην
ζπθώηη είλαη θαηάινηπν από κηα αξρατθή πξνρξηζηηαληθή αλζξσπνινγία, ζηελ νπνία ην ήπαξ ήηαλ
πην ζεκαληηθό από ηελ θαξδηά. Ό,ηη βγαίλεη από ηελ θαξδηά ζεσξείηαη εηιηθξηλέο –θαη κπνξεί λα
απνθαιύςεη ην ςέκα. Σόηε ιίγν βνεζνύλ νη εγθάξδηνη ραηξεηηζκνί θαη ην λα βάδεη θαλείο ην ρέξη
ζηελ θαξδηά. Οη γελλαηόδσξνη άλζξσπνη έρνπλ κεγάιε θαξδηά, ελώ νη θαθνί είλαη άθαξδνη, είλαη
δπλαηόλ λα βηώζνπκε θάηη ζπαξαμηθάξδην θαη λα αλέβεη ε θαξδηά ζην ιαηκό καο, ε θαξδηά καο
κπνξεί λα είλαη ζθηγκέλε ή ζπληεηξηκκέλε. Δπρόκαζηε ή ειπίδνπκε ή αγαπάκε κε όιε καο ηελ
θαξδηά, θπιάγνπκε θάηη πνπ έρεη αμία ζηελ θαξδηά καο, αλ ζπκβεί θάηη θαιό ην ραίξεηαη ε θαξδηά
καο, όηαλ θάηη καο ζπγθηλεί αγγίδεη ηελ θαξδηά καο, όηαλ εθκπζηεξεπόκαζηε θάηη ζε θάπνηνλ ηνπ
αλνίγνπκε ηελ θαξδηά καο, όηαλ είκαζηε επηπόιαηνη θάλνπκε πξάγκαηα ειαθξᾱ ηῆ θαξδία, όηαλ
θνβόκαζηε ε θαξδηά καο ηξέκεη θηι. Η ζρέζε ηεο θαξδηάο κε ηε λνεκνζύλε δελ ζα κπνξνύζε λα βξεη
θαιύηεξν κάξηπξα από ηελ αγγιηθή έθθξαζε γηα ηελ εθκάζεζε από κλήκεο: learn by heart
(απνζηεζίδσ).
Πνιιέο από ηηο κεηαθνξηθέο εθθξάζεηο γηα ηελ θαξδηά εθθξάδνπλ θάηη γηα πξνζσπηθέο
πνηόηεηεο θαη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαλεξώλνπλ ηη είδνπο αλζξώπνπο έρνπκε απέλαληί καο θαη
πνηέο πξνζσπηθέο θαη εζηθέο αξεηέο θαη κεηνλεθηήκαηα έρνπκε εκείο θαη νη ζπλάλζξσπνί καο.

Μηιάκε γηα αλζξώπνπο θαιόθαξδνπο ή άθαξδνπο, αλζξώπνπο κε θαξδηά ζθιεξή ή επαίζζεηε,
δεζηή ή θξύα. Σα ζεξκά ζπλαηζζήκαηα ηεο θαξδηάο καο θαη ε ηθαλόηεηά καο γηα ζπκπόληα
καξηπξνύλ ην πνηνη είκαζηε. Γη’ απηόλ αθξηβώο ην ιόγν είλαη απαξαίηεην λα κειεηνύκε ηελ θαξδηά
καο, αθόκα θη αλ ε απνθάιπςε ησλ πνηνηήησλ ηεο κπνξεί λα είλαη θαη επίπνλε θαη ελνριεηηθή,
ηδίσο όηαλ απνδεηθλπόκαζηε κεηνλεθηηθνί όηαλ άιινη απνθαιύπηνπλ ηε δηθή ηνπο απν-γνεηεπκέλε,
ρσξίο γνεηεία, θαξδηά. Μπνξεί επνκέλσο λα είλαη δειεαζηηθό ην λα πεη θαλείο καδί κε ηνλ Πέεξ
Γθύλη (πνπ παξαζέηεη έλα απόζπαζκα από ηε Βίβιν) όηη δελ είλαη δνπιεηά καο λα εξεπλνύκε
θαξδίαο θαη λεθξνύο. Δίλαη όκσο αθξηβώο απηό πνπ ηνύην ην βηβιίν έρεη ζθνπό – δηαηππσκέλν ήδε
από ηελ ειιεληθή αξραηόηεηα σο ζετθή απαίηεζε ζηελ επηγξαθή πάλσ από ηελ είζνδν ηνπ λανύ
ηνπ Απόιισλα ζηνπο Γειθνύο: Γλώζη ζεαπηόλ!
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