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Лявон Карповіч: Подзьвіг Юдзіф і… Скарына 

 

Аўтар дзеліцца сваім досьведам вывучэньня Бібліі і знаѐмства з мастацтвам і 

філатэліяй метадам паралельнага дасьледаваньня. 

 

 

 

«Юдзіф, любячы край, дзе калісьці на сьвет нарадзілася, не шкадавала самое сябе, 

каб адвесьці ад краю айчыннага небясьпеку.‖ 

(Францыск Скарына. З прадмовы да ―Кнігі Юдзіф‖). 

 

Подзьвіг Юдзіф выклікаў небывалае натхненьне ў жывапісцаў і скульптараў, 

пісьменьнікаў і паэтаў, кампазытараў і рэжысэраў … Толькі карцін намалѐвана 

вялікімі мастакамі больш за паўсотні. Што казаць, калі захавалася больш за 

дзясятак карцін Юдзіф, створаных толькі Лукасам Кранахам Старэйшым (1472-

1553) нямецкім жывапісцам і графікам эпохі Адраджэньня.  

 

 

Юдзіф з галавою Алаферна. 1530 г. Лукас Кранах Старэйшы (1472-1553). 

Музэй Вены, Аўстрыя. Карт максімум пошты Парагваю, выдадзены ў 1972 годзе 

 

Можна падумаць, што Юдзіф прынесла галаву Алаферна прама ў майстэрню 

Кранаха! Так дэталѐва яна вымаляваная… І на гэтым фоне непарушны твар 
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прыгожай маладой жанчыны ў раскошным адзеньні, выпісаным вельмі падрабязна. 

На карцінах Кранаха намаляваная Юдзіф Пераможца. Яе твар адлюстроўвае 

прыгажосьць і рашучасьць, якія дапамаглі ѐй зьдзейсьніць місію па выратаваньні 

народа Вецілуі ад заваѐвы непераможнай арміяй Алаферна. 

 

Чаму Юдзіф выклікала такую ўвагу творцаў? Подзьвіг Юдзіф апісаны ў 

старазапаветнай Біблейскай Кнізе Юдзіф. Галоўны царскі военачальнік Алаферн, 

атрымаўшы загад свайго гаспадара, рушыў з вялікай арміяй да Юдэі. Першым 

горадам на шляху заваѐўнікаў была Вецілуя. Варожае войска абклала горад з усіх 

бакоў і захапіла крыніцу, з якой бралі ваду жыхары горада. Прайшло крыху больш 

за месяц, і запасы вады ў горадзе скончыліся. Змардаваныя гараджане сталі 

патрабаваць здаць горад Алаферну.З цяжкасьцю начальнік горада Озія ўпрасіў іх 

пацярпець яшчэ пяць дзѐн і пакляўся, што калі не прыйдзе дапамога, ѐн выканае іх 

патрабаваньне. 

 

У Вецілуі жыла маладая і багатая ўдава Юдзіф. Юдзіф славілася сваѐй мудрасьцю, 

шанаваньнем Бога і яе вельмі паважалі. Даведаўшыся аб маючай адбыцца здачы 

горада ворагам, яна зьвярнулася дагарадзкіх старэйшын, дакарала іх у 

маладушнасьці і ўзяла зь іх абяцаньнене перашкаджаць ѐй у выкананьні задуманай 

справы. Тыя адказалі: ідзі зь мірам, і Гасподзь Бог перад табою на помсту ворагам 

нашым. Юдзіф моліцца Богу, просіць яго дапамагчы ажыцьцявіць сваю задуму, 

мыецца, умашчаецца пахошчамі, апранае сьвяточную сукенку - упрыгожвае сябе, 

“каб увесьці ў зман вочы мужчын, якія ўбачаць яе" (Юдзіф.10:4). 

Юдзіф з галавою Алаферна. 1901 г. Густаў Клімт (1862-1918). 

Галерэя Бельведэр, Вена. Картмаксімум пошты Аўстрыі, выдадзены ў 2003 годзе 

 

Такой убачыў прыгажосьцьЮдзіф Аўстрыйскі мастак Густаў Клімт. Не гледзячы 

на старажытнасьць сюжэту, яго Юдзіф – жанчына пачатку XX стагодзьдзя. Доўгая 

тонкая шыя ўпрыгожана высокім залатым калье-каўняром, візуальна адлучаюць 
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галаву Юдзіфі ад яе раскошнага белага цела. Дзякуючы залатому ўпрыгожваньню і 

фону вобраз Юдзіф выглядае азораным незямным зьзяньнем. 

Юдзіф ў суправаджэньні служанкі, якая несла ежу і віно, адправілася да варожых 

пастоў. Паставым сказала, што яна габрэйка, бяжыць з асуджанага на гібель горада 

і папрасіла адвесьці яе да галоўнага военачальніка, якому яна скажа, як хутка і 

лѐгка перамагчыгабрэяў. Воіны павялі Юдзіф па лягеры і ўсіх дзівіла яе 

прыгажосьць. Юдзіф паведаміла Алаферну, што абложаныя, зьнемагаючы ад 

голаду і смагі, вырашылі харчавацца ежай, якую габрэям Бог забараніў, і чакаюць 

толькі дазволу зь Ерусаліма. Як толькі дазвол будзе атрыманы і яны накінуцца на 

забароненую ежу, Бог аддасьць горад на вынішчэньне асырыйцам, якія пры гэтым 

не страцяць ніводнага ваяра. Юдзіф папрасіла ў Алаферна дазволу застацца ў 

Асырыйскім лягеры і па начах выходзіць у даліну маліцца пакуль Бог не адкрые ѐй, 

што час надышоў. Гаворка яе спадабалася Алаферну і ўсяму яго атачэньню.  

 

Так прайшло тры дні. Юдзіф сілкавалася прынесенай з сабой ежай, а кожную ноч у 

суправаджэньні служанкі на час пакідала лягер. На чацьвѐрты дзень Алаферн 

зладзіў баль і паслаў свайго кіраўніка запрасіць на яго Юдзіф, так як з першага 

імгненьня быў асьлеплены яе прыгажосьцю. Юдзіф надзела самую прыгожую 

вопратку і “усѐ жаночае ўпрыгожваньне” (Юдзіф 12:15) і зьявілася перад 

Алафернам ва ўсім бляску. Алаферн, любуючыся ѐю, непрыкметна для сябе 

паглынаў адзін келіх віна за другім. Нарэшце ўсе запрошаныя і слугі разышліся і 

засталіся толькі Юдзіф з Алафернам. Той быў да таго п’яны, што адразу паваліўся 

на ложак і заснуў.  

 

Юдзіф зьвяртаецца да Бога з малітвай: “Госпадзе, Божа ўсякай сілы! паглядзі ў гэту 

гадзіну на справы рук маіх да ўзвышэньня Ерусаліма, бо цяпер час абараніць 

спадчыну Тваю і выканаць мой намер, уразіць ворагаў, якія паўсталі на нас” 

(Юдзіф 13:4-5).  

 

Джорджа Вазары фіксуе на карціне наступны верш Кнігі Юдзіф: “Потым, 

падышоўшы да слупка ложка, што стаяў у галовах у Алаферн, яна зьняла зь яго меч 

яго і, наблізіўшыся да ложка, схапіла валасы галавы яго і сказала: Госпадзе Божа 

Ізраіля! умацуй мяне ў гэты дзень, і з усѐй сілы двойчы ўдарыла па шыі Алаферна і 

зьнялазь яго галаву” (Юдзіф 13:6-8).  

 

Меч занесены для ўдару. Лѐс Алаферна вырашаны. 
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Джорджа Вазары (1511 — 1574). Юдзіф адсякае галаву Алаферну (верхняя левая 

марка). Мастацкі музэйСэнт-Луіса, ЗША. Малы марачны ліст пошты 

Саламонавых Выспаў, выдадзены ў 2017 годзе 

 

Калі ў Кранаха, як і ў іншых яго сучасьнікаў, моманту забіцьця на карцінах не 

было, то праз 100 гадоў пасьля яго Караваджа апісаў саму расправу. Зусім 

нясьмелая і нерашучая Юдзіф адхіляецца ад неўласьцівага для яе дзейства. 

Нахмураныя бровы, далікатны, але рашучы твар… Кропля гідлівасьці. Алаферн 

сьцякае крывѐй, паміраючы, дарэмна спрабуе супраціўляцца. Юдзіф у  Караваджа - 

сымбаль пераможцы над злом, яна нават не прыкладвае асаблівага намаганьні для 

забойства, ѐй дапамагае Бог.  

 

Караваджа Мікеланджэла (1573-1610). Юдзіф, забівае Алаферна. 1598.          

Палацо Барберыні, Рым. Блѐк пошты Сэнт-Вінсэнт і Грэнадыны (2015) 



                     КУЛЬТУРА. НАЦЫЯ, №26, сьнежань 2020            ISSN  2562-9506 
 

80 
 

 

 

Валянцен дэ Булонь намаляваў сваю карціну прыкладна праз 30 гадоў пасьля 

Караваджа. Яна больш спакойная, менш крыві і больш дзелавітасьці… 

 

 

Валянцен дэ Булонь (1591 - 1632). Юдзіф і Алаферн. 1628. Нацыянальны музэй 

выяўленчых мастацтваў, Ла Валета, Мальта. Марка пошты Мальты (1962) 

 

“Жывы Гасподзь, які захаваў мяне ў шляху, якім я ішла! бо аблічча Маѐ прывабіла 

Алаферна на пагібель яго, але ѐн не зрабіў са мною кепскага і ганебнага граху” 

(Юдзіф 13:16) – кажа Юдзіф. Але Тон Крал напэўна ѐй ня верыць… 

 

Юдзіф і Алаферн. 1934. Тон Крал (Тone Кralj) (1900 -1975).                                        

Галерэя Божыдара Якача - каштанаў на Крке. Марка пошты Славеніі (2000) 
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Тыцыян прысьвяціў Юдзіф дзьве працы. Паміж гэтымі шэдэўрамі 55 гадоў. На 

першай карціне Юдзіф юная і трапяткая, падобная на Юдзіф Джарджоне. На 

другой – больш сталая і спрактыкаваная. 

 

Юдзіф з галавою Алаферна. 1570. Тыцыян (1480/85-1576). Інстытут мастацтваў, 

Дэтройт. Марка пошты Даменікі, выдадзеная ў 1988 годзе 

 

“Яна выйшла і аддала сваѐй служанцы галаву Алаферна, а гэтая паклала яе ў мяшок 

з ежай, і абедзьве разам выйшлі, па звычаю свайму, на малітву. Прайшоўшы табар, 

яны абышлі вакол цясьніну, падняліся на гару Ветылуі і пайшлі да брамы яе” 

(Юдзіф 13:9-10). Гісторыя Алаферна падаецца тут як тое, што Лукас Кранах бачыў 

сам. У куце яго аўтапартрэт. Ён паказвае пальцам на стол, дэманструючы сваю 

прысутнасьць. На карціне, акрамя галоўнай падзеі ѐсьць яшчэ ілюстрацыя сьвету 

прыдворнага жыцьця, турніраў, баляў, якія Кранах застаў пры саксонскім двары.  

 

Юдзіф абезгалоўлівае Алаферна. 1531. Фрагмэнт. Лукас Кранах Старэйшы і 

майстэрня (Ганс Кранах?). Музэй замка Фрыдэнштайн. Марка пошты 

ГрэнадыКаррыаку і Петыт Марцінікі, выдадзеная ў 2003 годзе 
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Юдзіф, маладая сьветлавалосая жанчына, апранутая па-венецыянску ў XVI 

стагодзьдзі, якая толькі што забіла Алаферна і зьбіраецца аддаць галаву сваѐй 

пакаѐўцы, паўстае перад гледачамі на карціне Веранезе. Абедзьве выйшлі з шатра, 

накіраваўшыся да выхаду з лягера. Ніхто іх не затрымліваў.  

 

Юдзіф з галавою Алаферна. 1580. Паола Веранезе (1528–1588). Музэй гісторыі 

мастацтваў, Вена. Марка пошты Манамы, выдадзеная ў 1972 годзе 

 

 

Юдзіф і Алаферн. 1508 г. Мікельанжэла Буанароці (1475 — 1564). Фрэска 

Сыкстынскай капэлы (фрагмэнт). Марка пошты Грэнады, выдадзеная з нагоды 

500-годзьдзя з дня нараджэньняМікеланджэлаў 1975 годзе 

 

На фрэсцы Юдзіф і служанка, якая трымае на падносе адсечаную галаву. Зьлева за 

дзьвярымасьпіць стражнік, абняўшы шчыт, а справа ў прыцемку ложак з целам 

Алаферна ў агоніі. 
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Менавіта момант вяртаньня дадому адлюстраваў Сандра Батычэлі. Дзяўчына 

рашуча і хутка рухаецца да роднага горада. Вочы і выраз твару Юдзіф задуменны і 

сумны. За ѐй, ледзь пасьпяваючы, ідзе служанка. На галаве ў яе кошык з жахлівым 

трафеем – галавой забітага палкаводца. Юдзіф – пераможца, але Батычэлі 

адлюстраваў яе зусім не гераіняй без страху і папроку. Гэта тонкая, далікатная 

дзяўчына, валасы і сукенка якой разьвявае ветрык. Здаецца, можна адчуць, якімі 

лѐгкімі, бязважкімі крокамі нясецца Юдзіф, каб перадаць гараджанам радасную 

вестку. У яе руцэ далікатная, як яна сама, аліўкавая галінка, сымбаль перамогі.  

 

Вяртаньне Юдзіф у Вецілую. 1470 г.Сандра Батычэлі (1445-1510). Галерэя Уфіцы, 

Флярэнцыя, Італія. Марка пошты СаудаўскайАравіі, выдадзеная ў 1968 годзе 

 

Яны падышлі да гарадзкой брамы. На голас Юдзіфі зьбегліся ўсе гараджане, хоць 

была глыбокая ноч. “Яна ж сказала ім гучным голасам: хваліце Госпада, хваліце, 

хваліце Госпада, што Ён не выдаліў міласьці Сваѐй ад дома Ізраілевага, але ў гэтую 

ноч скрышыў ворагаў нашых маѐю рукою. і, выняўшы галаву з мяшка, паказала яе і 

сказала ім: вось галава Алаферна, правадыра Асырыйскага войска” (Юдзіф.13:15-

16). Юдзіф у Алоры чароўна прыгожая. Пад пышнай вопраткай адгадваецца 

крохкае цела вельмі маладой жанчыны, якая адважылася на гераічны ўчынак. 

Адсечаная цѐмная галава вылучаецца на фоне парчовага ўбору Юдзіф. Твар 

служанкі, поўны зьдзіўленьня і пашаны. 

 

Юдзіф з галавой Алаферна. 1613 г. Крыштафана Алоры (1577–1621). Галерэя 

палаца Піцьці, Флярэнцыя. Марка пошты Емэну, выдадзеная ў 1968 годзе 
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Незвычайная і прыгожая Юдзіф Джарджоне. Юдзіф выканала сваю місію, яна  

спакойная, пад нагой – галава зрынутага ворага. Назаўтра па загадзе Юдзіф галаву 

Алаферна павесілі на гарадзкой сьцяне. Затым расчыніліся гарадзкія вароты, 

хрыпла зараўлі баявыя трубы і з горада насустрач ворагу выйшла жменька 

абаронцаў. Падначаленыя Алаферна адправіліся за сваім военачальнікам, і, 

знайшоўшы яго забітым, прыйшлі ў жах. Асырыйцы кінуліся ва ўцѐкі і былі 

разьбітыя войскамі Ізраільцян. Юдзіф так і засталася ў родным горадзе. 

Захоўваючы вернасьць свайму памерламу мужу, яна больш не выйшла замуж, хоць 

многія сваталіся да яе. Памерла яна, пражыўшы 105 гадоў, і ўся краіна аплаквала яе 

скон сем дзѐн. Пахавалі Юдзіф побач з мужам.  

 

 

Юдзіф з галавою Алаферна. 1504 г. Джарджоне (1478 —1510). Эрмітаж, Санкт-

Пецярбург. Картмаксімум пошты СССР, выдадзены ў 1975 годзе 

 

 

Кніга Юдзіфі не ўваходзіць у склад кананічных, але Францыск Скарына ўключыў 

яе ў сваѐ пражскае выданьне (“Книги Иудифъ вдовици”). Марачны ліст з 

відарысамі 30 гравюр Белпошта не прыняла да выданьня і ѐн быў выдадзены ў 

выглядзе налепак Міжнародным грамадзкім аб’яднаньнем “Згуртаваньне Беларусаў 

сьвету Бацькаўшчына” і Беларускім Інстытутам Навукі і Мастацтва (Нью-Ёрк). 

 

―Як зьвяры, што блукаюць у пушчы, ад нараджэньня ведаюць сховы свае, як 

птушкі, што лѐтаюць у паветры, помняць гнѐзды свае, як рыбы, што плаваюць у 

моры і ў рэках, чуюць віры свае і як пчолы бароняць вульлі свае – гэтак і людзі да 

месца, дзе нарадзіліся і ўзгадаваны ў Бозе, вялікую ласку маюць‖– гэты знакаміты 

ўрывак з прадмовы Францыска Скарыны да кнігі “Юдзіф” цяпер можна прачытаць 

і пачуць на 70 мовах народаў сьвету.  
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Иудифъ вдовица отсече главу Олферну воеводе. Гравюра з Тытульнага ліста кнігі 

―Юдзіф‖. 9 ліпеня 1519 г. Праект маркі з марачнага ліста, падрыхтаванага да 

500-годзьдзя перакладу Бібліі Скарынам і 500-годзьдзя Беларускага 

кнігадрукаваньня ў 2017 годзе 

 

 
 

Марачны ліст з відарысамі 30 гравюр Белпошта не прыняла да выданьня і ѐн быў 

выдадзены ў выглядзе налепак Міжнародным грамадзкім аб’яднаньнем 

―Згуртаваньне Беларусаў сьвету Бацькаўшчына‖ і Беларускім Інстытутам Навукі 

і Мастацтва (Нью-Ёрк). 525 гадоў з дня нараджэньня Францыска Скарыны. Блѐк 

пошты Беларусі, выдадзены ў 2015 годзе. 

Францыск Скарына трымае ў руках кнігу ―Юдзіф‖. Побач надрукаваная цытата з 

яго прадмовы да гэтага выданьня. 
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Резюме 

Леонид Карпович: Подпиг Юдифи ... и Скорина                                                                        

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 26, декабрь 2020, с.76-87, www.sakavik.net) 

За прошедшие столетия многие художники, скульпторы, композиторы и писатели 

проявили особый интерес к героине, еврейке Джудит, как это описано в 

апокрифической книге Ветхого Завета, известной как Книга Юдифи. Л.Карпович 

отмечает, что белорусский публицист Францишак Скорина включил перевод Книги 

Юдифи в свой опубликованный перевод Библии. История Юдифи - это история 

храбрости в то время, когда израильтянам угрожала ассирийская армия. Полагаясь 

на Бога, она маскируется под доносчика, и ей разрешают войти в компанию 

ассирийского генерала Холофема. Еѐ красота заставляет его поверить ей и 

провести с ней время. Она помогает ему опьянеть, и в конце концов он засыпает. 

Затем она отрубает ему голову и относит ее в мешке израильтянам. Еѐ храбрость 

удерживает ассирийцев от нападения. Этот великий подвиг вдохновил многих 

художников нарисовать ее, и Л.Карпович включает несколько картин классических 

художников, изображающих Юдифь с головой Холофема, с краткими 

комментариями о том, как она изображена в каждом примере на марках. На 

обложке переведенной Скориной Книги Юдифи изображена гравюра художника с 

изображением Юдифи с головой Холофема. В своем предисловии к Книге Юдифи 

в беларуском переводе Скорина утверждает, что, как животные, птицы и 

насекомые помещены в их естественную среду обитания, так и Бог помещает 

каждую группу людей в их соответствующие места на земле, чтобы они жили и, 

таким образом, переживали Его благословение, оставаясь на закрепленных за ними 

территориях. Эти слова Скорины было переведены и использованы на 70 языках. 

 

 

Abstract 

Liavon Karpovich: “The Feat of Judith and Skaryna”                                                         

(web-magazine “Culture. Nation”, issue 26, December 2020, p.76-87, www.sakavik.net)  

Over the past centuries many artists, sculptors, composers and writers have shown a 

special interest in the heroine, Jewess Judith, as described in theOld Testament 

apocryphal book known as The Book of Judith. L.Karpovich notes that Fraciszak 

Skaryna, the Belarusian publicist, included the translation of the Book of Judith as a part 

of his published translation of the Bible. Judith’s story is one of bravery at a time when 

the Israelites were being threatened by the Assyrian army. With trust in God she 

disguises herself as an informer and is allowed to enter the company of the Assyrian 

General Holophemes. Her beauty causes him to believe her and spend time with her. She 

http://www.sakavik.net/
http://www.sakavik.net/
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helps to get himintoxicated and he eventually falls asleep. She then cuts off his head and 

takes it back in a sack to the Israelites. Her brave act staves off the Assyrians from attack. 

This great feat inspired many artists to paint her and L.Karpovich includes several 

classical artists’ paintings of Judith with Holophemes’ head, briefly commenting of how 

she is depicted in each example. The cover of Skaryna’s translated Book of Judith shows 

an artist’s engraving of Judith with Holophemes’ head. In his introduction to the Book of 

Judith in Belarusian translation Skaryna states that as animals, birds and insects are 

placed in their natural environments, so God places each people group in their respective 

places on earth to live and thus experience His blessing as they remain in their assigned 

territories. Skaryna’s statement has been translated and used in 70 languages. 

 

 

 

 

 


