
Kip pazila sem, da se zadnje čase ljudem sploh več ne
URš da pogovarjati o domačipolitiki. Enako prazne
floskule, otročje zamere, isti pristranski komentatorski
obrazi, ni pravih idej, ni distance, ni humorja -ob vsem
tem še najstrastnejši politični debaterji zamahnemo z
roko.

Zato se rada spomnim svojega najljubšega
razsvetljenca Voltaira, ki se je veliko prepiral s politiko,
izzival Cerkev, večkrat pristal v Bastilji, bil izgnan iz
Francije, za nekaj časa pa je postal celo dvorni filozof
pruskega kralja Friderika Velikega. V Franciji so radi
rekli, da obstajata samo dva res pomembna moža -
papež in Voltaire. Potem pa je nekega dne ta pametni
razsvetljenec ugotovil, da ima dovolj vladarjev,
politikov, slave in duhovščine. S svojo ljubeznijo
Marie Louise Denise se je preselil Švico, na posest
Les Delices in začel obdelovati svoj vrt (s pomočjo
številnih vrtnarjev seveda), in kot je dejal, so bila to
najlepša leta njegovega življenja. Treba seje naučiti
gojiti svoje misli, je napisal. Pogosto pozabljamo, da
je prav v tistih letih, obkrožen z zelenjavo (oboževal je
rabarbaro), začel pisati svoje najpomembnejše tekste
o človekovih pravicah, proti smrtni kazni in največjo
uspešnico Kandid ali optimizem, v kateri glavni
junak ugotovi, daje najpomembnejša stvar v življenju
obdelovatisvoj vrt.

Če bi Voltaire živel danes, bi se nadvse strinjal z
mislijo ameriškega ekologa in pisca o hraniMichaela
Pollana, ki meni, da sta v času impotentne politike,
ki nič ne stori, da bi omejila uničevanje planeta, naš
odnos do hrane ali vrtnarjenja pravzapravpolitično in
družbeno prepričanje.

V središču Ljubljane so na zapuščenem gradbišču
Zavod Bunker in KUD Obrat skupaj z okoliškimi
prebivalci zasadili čudovite zelenjavne vrtove, ki
družijo vse generacije. V okviru Evropske prestolnice
kulture ekolog Anton Komat v sodelovanju z vrtci,
šolami in meščani v Mariboru načrtuje urbane vrtove,
ki bi lahko postala trajna lokalna preskrba z zelenjavo.
Gre za solidarnostna gibanja, ki oblikujejo nove
socialne pa tudi ekonomske odnose, na katere velike
korporacije ali politika ne morejo vplivati.

Kot ponosna lastnica majhnega zelenjavnega
vrta vem, da gre pri vrtnarjenju tudi za modrost in
filozofijo. Vrt nam pomaga, da na stvari pogledamo iz
druge perspektive - iz ptičje, iz žabje ali čisto od blizu.
Rastline nas naučijo veliko o minevanju, o letnih časih

in o trajanju. O biologiji misli, o filozofiji fotosinteze.
Predvsem pa je ekološko pridelana zelenjava z

lastnega vrta dobra hrana. Že prej omenjeni Michael
Pollanje napisal knjigo odličnih nasvetov, ki se
jih lahko lastniki vrtov pa tudi obiskovalci tržnic
z veseljem držimo. Recimo: Jej hrano, ne preveč,
predvsem rastline. Ne jej ničesar, kar vsebuje nekaj, kar
zelo težko izgovoriš. Ne jej ničesar, kar nikoli nezgnije.
Ne jej ničesar, kar propagirajo kot hrano brez maščob,
po navadi je v jogurtu brez maščob več sladkorja kot v
kokakoli.

In meni najljubši: Ne jej ničesar, česar tvoja
prababica ne bi prepoznala kot hrano.

Moja najljubša rastlina na vrtu? Fižol. Charles
Danvin, ki je poleg živali nadvse ljubil rastline - ker
je bil bolehen, jih je s sabo nosil celo v zdravilišče - je
bil prav tako zaljubljen v ovijalke, še posebno v fižol.
Najbolj ga je navduševal zato, ker je znal svoje vitice
spretno premikati v smeri opore, četudi jih je vsak dan
malo premaknil. Kako mu to uspeva brez možganov,
seje spraševal in leta 1880 napisal debelo knjigo o
rastlinah in o tem, kako se znajo te navidezno statična
bitja tudi premikati.

Rastlinepa znajo tudi komunicirati. To je raziskoval
še en meni ljub naravoslovec David Attenborough,
zvezdnik angleških dokumentarnih oddaj o naravi.
V afriški savani začne žirafa grizljati liste akacije.
Napadeno drevo v zrak spusti feromone in veter jih
prenese na druga drevesa ter jim tako sporoči, daje v
bližini lačna žival. Opozorjena rastlina začne v svojih
listih proizvajati strupen in trpek strup tanin, ki ga
žirafe ne marajo, in tako ohrani svojo krošnjo celo.
Biokemija rastlinje neverjetna.

Rastline nas prekašajo tudi po številu genov. Človek
jih ima 23.000, navaden rižpa kar 35.000.

Če na čisto navaden poletni dan ležimo na vrtu pod
velikim drevesom, sploh ne vemo, kakšna neverjetna
sila se dogaja okoli nas. V vročem dnevu drevo iz
zemlje načrpa več tisoč litrov vode, iz korenin ta voda
potuje več kot petdeset metrov visoko vse do najvišjih
listov. In vse to naredi v čisti tišini. Si predstavljate,
s koliko hrupa bi takšno količino vode iz zemlje
načrpala komunalna služba ali gasilska brigada?

Voltaire je imel prav, vrt je drama odnosov in
čudežev, nikoli pust in dolgočasen. Metafora in
realnost hkrati. Odlična ter neusahljiva tema za
debate.
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