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Okruchy sztuki

Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, 
że został skazany, żałował tego, zwrócił trzy-
dzieści srebrników arcykapłanom i starszym 
i rzekł: Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew nie-
winną. A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty patrz 
swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, 
oddalił się, potem poszedł i powiesił się. 

(Ew. Mateusza, 27, 3-5).

Zwiedzając ogród botaniczny w Krakowie, 
w kwietniu lub maju możemy zobaczyć pięk-
nie kwitnące drzewo, całe obsypane różowy-
mi kwiatami, które wyrastają wprost z pnia. 
Jego łacińska nazwa to cercis siliguastrum,  
a jego polska – judaszowiec połu-
dniowy. Drzewo to pochodzi z obsza-
ru Azji Mniejszej, rośnie powszech-
nie między innymi w Izraelu, Iraku, 
Libii i Syrii. W Polsce gatunek ten 
trudno się uprawia, ponieważ jest 
on mało odporny na niskie tempe-
ratury, natomiast można go znaleźć 
(i podziwiać) w kolekcjach ogrodów 
botanicznych. Odważniejsi ogrodni-
cy sadzą go w swoich ogrodach, naj-
częściej w dobrze nasłonecznionych  
i osłoniętych od wiatru miejscach. W 
naszych warunkach nie dorasta on 
wprawdzie do tak spektakularnych 
rozmiarów jak w swoich stronach 
ojczystych (gdzie osiąga wysokość 
do 14m), ale kwitnie równie pięknie.

Najwięcej kontrowersji wzbudza 
jego potoczna nazwa – judaszowe 
drzewo czy drzewo Judasza. We-
dług tradycji to właśnie na drzewie 
tego gatunku powiesił się Judasz po 
tym, jak wydał swojego Mistrza na 
śmierć. Zgodnie z legendą, kwiaty 
tego drzewa były początkowo białe, 
ale zaróżowiły się ze wstydu po tym, 
jak powiesił się na drzewie zdrajca. 
Wprawdzie nie znajdujemy w Biblii 

potwierdzenia tego, iż to właśnie judaszowiec 
stał się miejscem śmierci niewiernego ucznia, 
ale tradycja ugruntowała to przekonanie do 
tego stopnia, że drzewko to sadzone jest do tej 
pory bardzo często w ogrodach biblijnych obok 
innych roślin powiązanych z życiem Chrystusa.

Judaszowe drzewo zobaczyłam po raz pierw-
szy na ilustracji pochodzącej z pięknego, histo-
rycznego atlasu roślin – „Hortus Eystettensis” 
pochodzącego z 1613 r. Autorem tego opraco-
wania jest norymberski farmaceuta i botanik 
Basilius Besler (1591-1629), który nie tylko po-
siadał aptekę, ale także utworzył własny ogród 
botaniczny oraz stworzył bogatą kolekcję eg-
zotycznych gatunków roślin. Besler działał w 
latach, gdy biskupem Norymbergi był Johann 
Conrad von Gemmingen, od którego otrzymał 
zlecenie opieki i zarządzania biskupimi ogroda-

Patrząc w oczy zdrajcy

Judaszowe drzewo, 
ilustracja z Hortus Eystettensis, Basiliusa Beslera
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mi w  Eichstätt. Dowo-
dem na jego biegłość w 
znajomości roślin jest 
także fakt, iż biskup zle-
cił mu także utworzenie 
ogrodu botanicznego  
w swojej posiadłości  
w Willibaldsburg.  
W 1609 roku Basilius 
Besler stworzył opis 
tego ogrodu, a w ko-
lejnych latach wydał 
swój słynny atlas ro-
ślin „Hortus Eystet-
tensis”. Dzieło to było  
w owym czasie najbar-
dziej szczegółowym  
i nowoczesnym opraco-
waniem botanicznym, 
jakie stworzono. W al-
bumie znajdziemy 1086 
ilustracji przedstawiają-
cych rośliny, z których 
większość pokazano  
w naturalnych rozmia-
rach.

Na ilustracji pocho-
dzącej z atlasu Besle-
ra, drzewo opisane jest 
znamiennie – Arbor 
Iuda (łac. Drzewo Ju-
dasza). Przyglądając się rycinie widzimy deli-
katne kwiaty i pączki, które wyrastają wprost  
z gałęzi. Nic nie zwiastuje tragicznej historii,  
z jaką kojarzone jest drzewo. Wydaje się, że 
jest ono zbyt piękne i delikatne, aby obarczać 
je takim losem. Judaszowe drzewo, które zo-
baczymy być może podczas zwiedzania ogro-
du botanicznego lub posadzimy we własnym 
ogrodzie, może jednocześnie przypominać  
o biblijnych wydarzeniach, ale może też stać 
się przestrogą, że nie tylko to, co nazwane, bę-
dzie rozliczone, że każdy człowiek nosi w sobie 
ciężar śmierci Chrystusa.

We włoskim klasztorze San Bartolomeo  
a Monte Olivieto znajdziemy fresk przedsta-
wiający ostatnią wieczerzę autorstwa Gio-
vanniego Antonia Bazzi. Nie zachował się on  
w całości, ale bardzo dobrze widoczny jest por-
tret Judasza siedzącego przy paschalnym stole. 

Jest to wyrazisty i dość nietypowy portret – 
Zdrajca nie ucieka wzrokiem, ale patrzy prosto  
w oczy oglądającym. Siedzi tak, jakby od sto-
łu ostatniej wieczerzy odwrócił się na chwilę 
w naszą stronę, spogląda odważnie, bez cienia 
skruchy, tak, jakby chciał powiedzieć: „My-
ślisz, że jesteś lepszy ode mnie? W tobie też 
czai się zdrajca. Nie bądź spokojny. Nie osądzaj 
pochopnie. Ty też, jak każdy śmiertelnik, sta-
rannie ukrywasz pod piękną ma-
ską tajemnicę niegodziwości”*.

Małgorzata Łuczyna
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