
 

 מאת: אדי בן זאב

 בוגר תואר שני בהיסטוריה כללית מטעם אוניברסיטת חיפה,

 מדריך מרכז מחוזי בתחום הוראת ההיסטוריה

 מחנך, מרכז בגרויות, מרכז היסטוריה ומורה להיסטוריה ומזרחנות בתיכון מקיף נשר

 

 

 

 

 

 

 

 יחס לנשים בחברה הקזאקית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מהווים מרכיב משמעותי במרקם האתני של רוסיה. חוקרים סבורים כי הקזאקים הופיעו  1הקזאקים

, אם כי את העדויות הראשונות בכרוניקות הרוסיות 31-בדרומה של רוסיה המודרנית במהלך המאה ה

-Ivan IV Groznii; 1530( ניתן למצוא רק בתקופתו של איוון ה"איום" )Donלנוכחותם באזור נהר הדון )

1584)2 . 

. תהליך זה הגיע לשיאו במהלך 31 – 31-אוכלוסיית הקזאקים עברה תהליך רוסיפיקציה במהלך המאות ה

, אך למרות זאת, הקהילה הקזאקית שמרה על ייחודה, תוך הבחנה ברורה בינה לבין 31-המאה ה

י מדובר אתני של דרום רוסיה. באופן כלל-האוכלוסייה הרוסית או כל אוכלוסייה אחרת במרחב הרב

בקהילה מיליטנטית, שהתפרנסה משירותה הצבאי בשורות הצבא הצארי, ושמם של הקזאקים כלוחמים 

מעולים הלך לפניהם וזיכה אותם בהילה של גבורה ואכזריות בעת ובעונה אחת. במרוצת הדורות 

 הקזאקים הפכו למשענת הנאמנה והחזקה ביותר של השלטון הצארי ברוסיה ולקחו חלק פעיל בכל

 האירועים הצבאיים באימפריה הרוסית ומחוצה לה. 

כמו לכל אישה בחברה פטריארכאלית, מייחסים גם לאישה הקזאקית תפקידים של ניהול משק בית וגידול 

ילדים. יחד עם זאת לאישה הקזאקית נוצר גם דימוי של אישה חזקה ש"במו ידיה הפכה את האזורים 

ויים הנפוצים ביותר של האישה הקזאקית הוא היותה גיבורה, . אחד הדימ3הקזאקיים לאזורים פורחים"

שבעתות מלחמה לוקחת על עצמה את כל תפקידי הלוגיסטיקה ומסייעת לגברים )טיפול בפצועים, טעינת 

רובים, שיפוץ מבצרים וכד'(, ובעת יציאתם של הגברים למסעות צבאיים הופכות הנשים לכוח המגן על 

עד "טיפת הדם האחרונה". בדרך כלל, לאישה הקזאקית נועד תפקיד של  הכפרים שנלחמות בחירוף נפש

מסייעת בעת הקרב ולא של לוחמת השווה לגברים. מעמד זה היה משתנה בשני מקרים: כשהיישוב 

הקזאקי היה נתון למתקפה והגברים אינם נמצאים בסביבה; במקרה זה האישה הופכת ללוחמת לכל דבר 

הגן על היישוב כולו; או בתנאי שהאישה "מתחזה" לגבר ולוחמת לצדם של שעל כתפיה מוטלת האחריות ל

הגברים בלבוש גברי. האתוס שנוצר סביב נשים אלה מדגיש את גבורת הנשים הקזאקיות אל מול 

(: "הנשים Shambarovה"פסיביות" של הנשים הלא קזאקיות, כפי שהגדיר זאת החוקר שמבארוב )

 4ות, לעולם לא נכנעות, הן נלחמות עד הסוף".הקזאקיות, בניגוד לנשים הרוסי

נמצאת בשיא תהליך מורכב של רוסיפיקציה שבא לידי  31-כאמור, החברה הקזאקית במהלך המאה ה

ביטוי בהפיכת הקזאקים מלוחמי החופש, שנהנו מעצמאות יחסית באזורי הספר בין רוסיה לבין 
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( שנהוגה בשפה האוקראינית, לעומת kozakהמילה קוזאק )( המבוסס על Cossackקוזאק ) בספרות העברית והמערבית רווח המונח 

העיסוק הוא בקזאקים ברוסיה, מכאן ואילך ייעשה שימוש בתעתיק  (. היות וכאןkazakזאת בשפה הרוסית נהוג השימוש במילה קזאק )

 מרוסית.
2
 В. Броневский, История Донскаго Войска (С.-Петербург, 1834), стр. 38-39. 

3
 В. Е. Шамбаров, Казачество: путь воинов христовых (Москва, 2006), стр. 131. 

4
 Ibid. 



סית ולמגני שלמותה של האימפריה והמשטר האימפריה העות'מאנית, לחוד החנית בצבא האימפריה הרו

שלה. מאמר זה מתייחס אל האזור האירופי של דרום רוסיה )אזור נהר הדון(. מדובר באזור הגבול של 

כתוצאה מהמלחמה המתמשכת עם האימפריה  31-האימפריה הרוסית, שהשתנה במהלך המאה ה

אלית הרוסית באזור צפון קווקאז וכן העות'מאנית. הקזאקים של הדון היוו בסיס להתפשטות הטריטורי

 בשטחים המזרחיים של האימפריה הרוסית )הים הכספי, אוראל, סיביר והמזרח הרחוק(. 

באזור  3171את נקודת המפנה ביחסים בין השלטון הרוסי לבין הקזאקים ניתן לראות במרד שפרץ בשנת 

 I-זכה לתגובה חריפה מצדו של פיוטר ה (. המרדKondratii Bulavinהדון בהנהגתו של קונדרטי בולאבין )

(, ודוכא בסופו של דבר ביד קשה. מכאן ואילך חל שינוי ביחסם של Pyotr I Velikii; 1682-1725"הגדול" )

הצארים אל קהילות הקזאקים באזור דרום רוסיה, ונעשו ניסיונות רבים להכניסם תחת שליטתה של 

ומגיע לסיומו בראשית המאה  31-נמשך לאורך המאה התהליך זה  5המדינה הרוסית ההולכת ומתחזקת.

 . 31-ה

בתקופה המדוברת חלו שינויים באורחות החיים בקרב האוכלוסייה הקזאקית באזור הדון כתוצאה 

לפיכך, ניתן להניח שתקופה זו  6מהחלת המרות הרוסית בו, שינוים אלה התבטאו בתחומי המשפחה והדת.

 ם הקזאקיות.הותירה את חותמה גם על חיי הנשי

היבטים הקשורים לנשים הקזאקיות, עליהם ניתן  מספרכדי ללמוד על מעמד האישה אני מציע להתבונן ב

 ללמוד מהמקורות הקיימים:

לאורך ההיסטוריה ובעיקר במציאות הפוליטית המתקיימת היחס אל הנשים הקזאקיות בחברה הרוסית 

בסיטואציות שונות מחיי הנשים הקזאקיות כגון היחס היום בחברה הרוסית והיחס אל הנשים השבויות 

. הרוב המוחלט של המקורות אל הנשים השבויות, יחס אל הנשים במהלך טקסי החתונה ובעת גירושים

ידי גברים ומייצגים גישה פטריארכלית מובהקת.  התבוננות בהיבטים אלה חושפת -הקיימים נכתבו על

מרקם החברתי של רוסיה עד עצם היום הזה, שלצערי הרב לא בפנינו קהילה מרתקת ומשמעותית מאוד ב

 זכתה בהתייחסות מחקרית ראויה.

 

 

                                                 
5

 על מרד בולאבין והיחסים של השלטון הצארי עם הקזאקים ראו: 

 В. К. Шенк (ред.), Казачьи войска: хроники гвардейских казачьих частей (Дорваль, 1992), стр. 51-53; Ф. 

Крюков, Булавинский бунт (1707-1708) (Москва, 2004), стр. 40-94.; В. В. Глущенко, Казачество Евразии: 

зарождение, развитие, интеграция в структуру Российской Государственности (Москва, 2000), стр. 

111-112; А. А. Гордеев, История казаков (Париж, 1970), 3-я часть: стр. 52-53; Евграф Савельев, История 

казачества с древних времен до конца 18-ого века (Новочеркасск, 1915), 3-я часть: стр. 396-418. 
6
 А. В. Сопов, "Хозяйство, культура и быт казаков как этнические определители", Вестник Адыгейского 

Государственного Университета 1 (2007), стр. 4,16.   



 מציאות היסטורית בין רומנטיקה לפוליטיקה –דימוי האישה הקזאקית 

 

 ,מכריזה על מספר יעדים במחוז מוסקבה. התאחדות זו במוסקבה נוסדה התאחדות הקזאקים 3111בשנת 

ם להחיות את הקהילתיות הקזאקית, תחיית היותם שדרת אנשי צבא שאת רובם ניתן לסכם ברצונ

שנרקמת בימים אלה ממש ברוסיה.  ותוכל להישען האימפריה 3131-ב שעליהם נשענה האימפריה שנעלמה

חברים, לבסס  07,777-אך אחד היעדים שנחבאים בתוך היעד הגדול הוא הרצון של התאחדות, הכוללת כ

עצמאית, תוך חידוש ופיתוח תשתית -על בסיס מערכת ניהול מסורתיתאת צורת החיים של קהילתם 

שלכאורה הייתה לקזאקים  ,תרבותית, כלומר ניסיון לזכות למעין אוטונומיה במסגרת האימפריה-רוחנית

 31.7-וה 31-במאות ה

, שמסכם 8בשם "דימוי האישה הקזאקית" ,מבלי לציין את שם המחבר ,באתר ההתאחדות פורסמה כתבה

המיתוס הקיים היום לגבי האישה הקזאקית, מעמדה ותפקידיה בהתפתחות ההיסטורית של הקהילה את 

במרוצת הדורות. אחד המוטיבים המרכזיים לאורך כל הכתבה הוא מוטיב השוני בין האישה הקזאקית 

 "בינוניות", ואף "אפרוריות"לבין האישה הרוסית, תוך הדגשת הייחודיות של האישה הקזאקית אל מול 

קטנה הממחישה את הניסיון האדיר הנעשה בימים  וסית ה"פשוטה". כתבה זו היא דוגמאשל האישה הר

  9אלה ממש באמצעות המדיה הקיימת ליצור דימוי מסוים של האישה הקזאקית.

שון הדימויים המיוחסים לאישה הזקאקית מרתקים ומתייחסים לכל התחומים האפשריים. דימוי הרא

נטען שהנשים הקזאקיות הן מצטיינות ביופיין, בריאותן ושכלן. אך יחד  דימוי היופי.שמוצג בכתבה הוא 

עם זאת, רוב הדימויים מתייחסים להיותה של הקזאקית אמא, מחנכת צאצאי הקזאקים ומנהלת משק 

חסכנית ובעלת תושייה.  –בית. האישה מוצגת כאישה נאמנה, מסורה, אמא דואגת, מנהלת משק נהדרת 

שלישי הוא דימוי של אישה עצמאית, שווה בזכויותיה לגבר, תוך הדגשת אומץ ליבה הנדיר. כדי הדימוי ה

להוכיח את נכונות הדימויים המיוחסים לאישה מביא כותב הכתבה ציטוטים מיומני מסע של זרים, 

  10היסטוריונים וציטוטים מתוך יצירות ספרותיות ידועות, כמו רומאן "קוזאק" של טולסטוי.

הולך ומתקבע דימוי זה של הנשים הקזאקיות. סוכני הזיכרון במקרה זה  31-03-ת המאות הבמרוצ

משמשים כלים רבים ומגוונים, ביניהם הספרות הרוסית, המוסיקה הפופולרית והמדיה המודרנית. 

 אתייחס כאן למספר דוגמאות המתייחסות לכלל הכלים מעצבי זיכרון אלה. 
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 МООКО -  Московское областное отдельское казачье общество: 

http://www.mooko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2 (16.10.2011). 
8
  Образ казачки: 

http://www.mooko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=39 (16.10.2011). 
9

 דוגמא בולטת נוספת ניתן לראות בכתבה הבאה: 

"Матери-казачке": http://passion-don.org/museum/mam.html (16.10.2011). 
10

 שם. 

http://www.mooko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2
http://www.mooko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=175&Itemid=39
http://passion-don.org/museum/mam.html


כתבה  הוקרנה 0733באוגוסט  1-יה ששודרה ברוץ המרכזי ברוסבמהדורת החדשות המרכזית של הע

חיילים קזאקים הגנו שבו  (. לצופים הובא תיאור שחזור הקרבAzovשנה לקרב אזוב ) 117מרכזית לציון 

. 0732באוגוסט  0-על המבצר מפני חיילים טורקים, שעלו מספרית עליהם. כתבה דומה מאוד שודרה ב

ם. הכתבים והמרואיינים הגדילו לתאר את גבורתן של הנשים שהגנו על נשי 177בקרב זה לקחו חלק 

המבצר בשתי הכתבות. בין שתי הכתבות יש הבדלי גרסאות מהותיים לגבי אופי השתתפותן של הנשים 

בקרב, אבל מרכיב הגבורה לא נעדר משתיהן. בכתבה הראשונה נאמר ש"הנשים שהשתתפו בקרב נאלצו 

יל נלחמו מול מספר חיילי האויב". בכתבה השנייה נאמר שהנשים סייעו להילחם לצד הגברים ובמקב

במהלך הקרב "בהגשת תחמושת ובחבישת הפצועים". בלבול זה, לא מקרי. קיימות גרסאות שונות לגבי 

תפקידי הנשים במהלך הקרב. דבר אחד הוא וודאי, הנשים הקזאקיות הן סמל לגבורה ואחד המוטיבים 

"נשים לא חוששות, החרב הוא  –מקורות הוא מוטיב האומץ של האישה הקזאקית שחוזר על עצמו בכל ה

 11המשך ידה של האישה".

מוטיב האומץ מופיע גם בזמר המודרני. אחת הזמרות הפופולאריות כיום ברוסיה היא נדז'דה בבקינה 

(Nadezhda Babkina ששרה שירי עם פופולאריים. אחד השירים המפורסמים שלה הוא שיר )זאצ'קה "ק

, שבתוך הפזמון מופיעה שורה לפיה "האישה הקזאקית לא מפחדת משטן, 12(Kazachka Nadiaנדיה" )

 וקופצת ראש אל תוך התהום".

 Michailדימוי מורכב יותר מופיע גם בספרות הרוסית, בעיקר בתוך ספרו של מיכאיל שולוחוב )

Sholochov המורכבות שלה. הקזאקית מוצגת ( "הדון השקט". הכותב הציג את הדמות הנשית בכל

קשיים רבים כתוצאה מתקופות משבר שונות שליוו את מכאישה בעלת מוסר עבודה גבוה, הסובלת 

. כמו כן, היא אישה צנועה, פיקחית, אמיצה ובעלת 07-תולדותיה של רוסיה ברבע הראשון של המאה ה

מסורה ובפועל היא זו שמנהלת את אופי חזק. מול אלה, היא גם בעלת לב רחב ומתמסרת באהבתה, אמא 

13הגבר בתוך הבית.
 

השאלה  הנשאלת היא מה מקור דימויה של האישה הקזאקית, האם יש לו אחיזה במציאות ההיסטורית, 

או שמא דימוי זה נצרב בתודעה כחלק מהניסיון של השכבה הדומיננטית בחברה הקזאקית המודרנית 

 אינטרסים פוליטיים בדלניים שלהם? לגייס את הדימוי לטובת
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  "В Ростовской области люди смогли стать свидетелями битвы за Азов, которая произошла в XVII 

веке," (08.08.2011), http://www.1tv.ru/news/social/182187 ; "Члены исторических клубов реконструировали 

знаменитую битву за Азов," (02.08.2015), http://www.1tv.ru/news/social/289116. 
12

 .http://www.karaoke.ru/song/7770.htmמילים: נ. דניסוב, מוסיקה: ס. גורבצ'וב , טקסט השיר:  
13

 Михаил Шолохов, Тихий Дон (Эксмо, 2014). 
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 יחס לנשים שבויות

 

סוגיה נוספת העולה מהמקורות היא התייחסות של החברה הקזאקית בטרם היא עברה את תהליך 

החברה הקזאקית הייתה  31-וראשית המאה ה 31-עד לסוף המאה ההרוסיפיקציה אל הנשים השבויות. 

שבידה. הקזאקים קיבלו את כל הנחוץ להם משלל ומהקצבות חברה של נוודים שחיה בעיקר בזכות החרב 

של הצארים הרוסיים שהשכירו את שירותם כמגני הגבולות הדרומיים של רוסיה. לא פעם במסגרת 

פשיטות שנעשו על ידי הקזאקים נפלו לידיהם נשים. בביזות "מוצלחות" שלעיתים ערכו הקזאקים היו 

בויות החליפו תמורת השבויים הקזאקים או תמורת כופר. נשבות עד שלושת אלפים נשים. חלק מהש

אחרות נלקחו על ידי הגברים שהתחתנו איתן, לא לפני שהן הוטבלו לנצרות. קזאקים לקחו שבויות מכל 

השטחים שבהם לחמו: מחצי האי קרים הם הביאו נשים טאטאריות, מהרי קווקאז הביאו צ'רקסיות, 

 14עות'מאניות.-נטוליה היו מביאים טורקיותאוסטיות, דגסטניות וגרוזיניות ומא

בעקבות ביזה מוצלחת. במהלך החלוקה קיבלו שני  15(Duvanאחד משירי עם המתאר את  מעמד הדוואן )

הדבר העציב מאוד את מקבל השלל: "ראשי  –שבויה -קזאקים סכומי כסף נאים והשלישי קיבל אישה

. ניתן ללמוד משורות אלה בשיר 16ל תורך אחרון"המסכן, אתה הראשון בתור לרוץ לקרב אך בחלוקת השל

 שאישה שבויה לא נחשבה לשלל יקר ערך.

, החלו איכרים 31-בעקבות סדרת חוקים שביססו את הפיאודליזם ברוסיה במחצית השנייה של המאה ה

 3117רבים לברוח לאזור הדון שהיה נחלתם של הקזאקים החופשיים. אזור זה היה מועד לפורענות ובשנת 

 תרחש מרד באזור זה כנגד השלטון הרוסי שניסה להשיב את האיכרים הנמלטים.ה

שבשמו נקשרה פרשת התעללות באישה שידועה ( Sten'ka Razin)המרד הונהג בידי קזאק סטנקה ראזין 

 עד כה ברחבי רוסיה כולה בזכות מגוון סיפורי עם ושירים שנכתבו אודות האירוע והאיש.

, הוא יומן מסע של 3111-3113ן ללמוד אודות האירוע שהתרחש בערך בין השנים מקור היסטורי שממנו נית

(, מטייל הולנדי שביקר מספר פעמים ברוסיה ותיאר Jan Jansen Struys, 1630-1694יאן יאנסן סטרייס )

 (. כך סטרייס מתאר את המפגש שלו עם סטנקה ראזין:3112-אותה בספרו "שלושת הטיולים" )פורסם ב

                                                 
14
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"...באחד הימים ]...[ ביקרנו בפעם השנייה במחנה של הקזאקים. ראזין היה על הספינה וביקש לשמוח. 

הוא שתה, התהולל והשתולל עם ראשי צבאו. איתו על הסיפון הייתה נסיכה פרסית, שאותה חטף יחד עם 

 אחיה ]במסע לאזור הפרסי[. 

(, ואת הנסיכה הכריח להיות המאהבת שלו. Prozorovskiiאת הנער הביא בתור שי לאדון פרוזורובסקי )

(, ואמר: "וולגה את Volgaכשהיה כבר שיכור וחושיו התערפלו, ביצע דבר אכזרי: ראזין פנה אל הוולגה )

זהב, כסף ואבנים יקרות; את מקור הכבוד שלי ואוי לי שעד כה לא  –מדהימה, כה רבות ממך קיבלתי 

 כפוי טובה!". הקרבתי לך קורבן! לא רוצה להיות יותר

 לאחר שסיים, פנה אל הנסיכה אחז בצווארה ביד אחת וברגליה ביד השנייה והשליך אותה לנהר.

הנסיכה הייתה לבושה בבגדים עשויים זהב וכסף, ועל צווארה שרשראות פנינים, יהלומים ואבני חן יקרות 

כות, היא מצאה חן בעיניו ממש כמו מלכה! היא הייתה נאה מאוד, בחורה חייכנית ונעימת הלי –אחרות 

והתאימה לו בכול. גם היא, מתוך פחד מאכזריותו, אהבה אותו. ובכל זאת, מתה באופן כה מזעזע מידי 

  17פרא אדם".

משני תיאורים אלה אנו למדים כי ערכה של האישה השבויה היה נמוך ובנוסף למשבר שהיא עברה 

 ביה. כתוצאה מחטיפתה היא גם זכתה ליחס משפיל ומבזה משו

היו נשות מנהיגי הקזאקים לוקחות את השבויות בתור עוזרות בעבודות הבית או שהיו הופכות  ,לעיתים

אותן ל"בנות השיח שלהן". כמו כן, נשים שבויות הפכו למטפלות בילדי הקזאקים ולעיתים אף לרועות 

בודאנוב -מירסקיוולדי 18צאן. עם חלק לא מבוטל של נשים הקזאקים התחתנו בעצמם והקימו משפחות.

טוען כי מערכת היחסים בין הגברים הקזאקים לבין הנשים השבויות לא ניתנות להגדרה כנישואים, אלא 

 ,שפכה המאפיינת תקופת עבדות בהיסטוריה. בעל השפכה מחליט למכור אותה אחרי שמאס בה-יחסי אדון

 19ולכן יוצא אל הכיכר ומציע אותה לכל המעוניין.

חל שינוי ביחס לנשים שנשבו, ליתר דיוק תופעה זו  31-וביתר שאת במהלך המאה ה 31-כבר מסוף המאה ה

הלכה ונעלמה כליל. לתמורה זו קיימים שני הסברים עיקריים: האחד הוא הפיכת החברה הקזאקית 

לחברה שיושבת ביישובי קבע וכפועל יוצא חלה תפנית במערכת היחסים בין גבר לאישה. הסיבה השנייה 

יותר היא הפסקת המלחמות בזירה הדרומית, מול האימפריה העות'מאנית ובעלי בריתה,  והמשמעותית

הופנו הקזאקים  31-דבר אשר פגע ביכולתם של הקזאקים להביא שבויות מלחמה. החל מסוף המאה ה
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 Ян Стрейс, Три путешествия, перевод: А. Гасинович (Москва, 1935), Третье путешествие, глава 13: 

стр. 200-202. 
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 С., Номикосов, стр. 11-12, 17; В. Д., Сухоруков, стр. 14; П. Н. Краснов, кн. 1: стр. 14-15. 
19

  М. Ф. Владимирский-Буданов, Обзор истории русского права (Москва, 2005), стр. 514-515.  



למלחמות בזירות האירופאיות ולקולוניזציה של סיביר ואזורים לא מיושבים אחרים של האימפריה 

  הרוסית.

 הקזאקית תונהחה

 

מאפשר לנו לבחון את מעמד האישה הוא טקס החתונה וכל מה שכרוך בטקס משמעותי שאחד הטקסים 

 זה בחיי רוב האנשים. טקסי החתונה מתאימים להגדרת "טקסי המעבר" של אנתרופולוג הנודע ואן גנפ

(Van Genep) ,במצב, במיקום חברתי , שהגדיר את "טקסי המעבר" כ"טקסים המלווים כל שינוי במקום

 :.latובגיל". ואן גנפ הראה שכל טקסי המעבר או ה"תמורה" מתאפיינים בשלושה שלבים: ניתוק, שוליים )

limen.התיאוריה של ואן גנפ תסייע לנו בתיאור טקסי החתונה שיובא בהמשך. 20( והתחברות מחדש 

עיקר משירותם אצל הצארים קזאקים ניהלו חיים של נוודים ושודדים והתפרנסו ב 31-עד למאה ה

הרוסיים ומביזה שערכו בקרב השבטים הטורקיים באזורי הספר. קזאקים בדרך כלל לא החזיקו בתים 

וחיו במגורים ארעיים; כמו כן, היו נוהגים להקים עיירות קטנות עם מספר מועט של בתים עניים שלא 

אמרו: "כשאש הפלישות תשרוף את  טופחו משום שלא רצו למשוך אויבים שירצו לבזוז אותם. קזאקים

 21".םאת בתינו, ואנו לא נתעייף לחדש עיירותינו, כעבור שבוע נבנה עיירות חדשות. האויב יתעייף מלשרוף

התפיסה הזאת אפשרה ניידות ויכולת תמרון ושיקום גבוהים. הקהילות הקזאקיות הראשונות היו 

אקים ניהלו חיי רווקות. ביישובים בודדים היו רוב הקז 31-מורכבות בעיקר מגברים ועד לאמצע המאה ה

קזאקים נשואים, כלומר רוב הקזאקים לא היו מתחתנים. הקזאקים ראו באישה עול והעדיפו לחיות  3-0

כשקזאקים נלחמו באזור הקווקאז )גיאורגיה של  31-בראשית המאה ה 22בלי כבלים המגבילים אותם.

פנייה נרגשת ואמר: "הנכם רואים, אין לאן לברוח. הנהר ימינו( כנגד הפרסים, פנה אטמאן לחייליו ב

אין מי שיבכה על מותנו; לכן נמות ולא נזוז  –( רחוק, ושם אין לנו לא נשים ולא ילדים Dneprדנייפר )

  23מכאן".

דוגמא בולטת לבוז שרחשו הקזאקים  24גבר שאפשר לעצמו להתאהב היה הופך למושא לצחוק של חבריו.

בקסמה של אישה ניתן לראות בשיר עם שהועלה לכתב על ידי  דמיטרי סדובניקוב כלפי חברם שנשבה 

(Dmitrii Sadovnikovבשנות השמונים של המאה ה )-על סמך  שהוזכר קודם לכן.אודות סטנקה ראזין  31

                                                 
20

 .591-591(, עמ' 9002)תל אביב,  מבנה-התהליך הטקסי: מבנה ואנטיויקטור טרנר,  
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  В. Д. Сухоруков, стр. 4-5. 
22

 В. П. Володацкий, А. П. Скорик, Р. Г. Тикиджьян, "Бытовая культура и нравы донских казаков," 

Казачий Дон: очерки истории и культуры (Ростов-на-Дону, 2005), стр. 5; П. Н. Краснов, Исторические 

очерки Дона (1943), ч. 1, кн. 1, стр. 17. 
23

 В. А. Потто, Кавказская война (Москва, 2006), т. 1: стр. 9. 
24

 В. П. Володацкий, А. П. Скорик, Р. Г. Тикиджьян, "Бытовая культура и нравы донских казаков," стр. 5. 



מהווה עד עצם היום הזה נדבך משמעותי ש נכתב שיר מחקר מקיף שערך סדובניקוב בתחום הפולקלור

השיר מספר את סיפור השבי של נסיכה פרסית בידי ראזין, שבסופו כפי שכבר ראינו . 25וסיתבקלאסיקה הר

ובין יתר שורות השיר ניתן למצוא את השורות הבאות: "מאחוריהם  ,של דבר הטביע אותה בנהר הוולגה

ך ]מאחורי ראזין והנסיכה[ נשמעת טרוניה: החליף אותנו תמורת אישה, התעסק איתה הלילה ובבוקר הפ

שיר זה מבטא את הקונפליקט בין חברת גברים מגובשת שנקרעת כתוצאה מהכנסת  26בעצמו לאישה".

האישה לחבורה הגברית הסגורה הזאת. תלונות החברים לא משאירות את ראזין אדיש והוא עושה בחירה 

 בין חבריו לנשק לבין האישה לטובת הראשונים ומשליך את הנסיכה לתוך הנהר השוצף.

ראשונים של הקהילה הקזאקית כשהגברים החלו לקחת נשים ולחיות איתן, נהגו להרוג את בשלביה ה

בשלב הראשון הרגו הן את הזכרים והן את הנקבות ובשלב מאוחר יותר הרגו רק  התינוקות שנולדו להם.

 27את הנקבות. ובשלב הבא החליטו להשאיר בחיים גם את הבנות.

קהילה הקזאקית וביסוסה, חל גידול באוכלוסייה שכפי הנראה במרוצת השנים, כתוצאה מהתפתחות של ה

נבע בעיקר מהצטרפות מהגרים מהמרחב הרוסי, שהביאו עימם דפוסים חברתיים המקדשים את 

המשפחתיות, ובמקביל חל שיפור במצב הביטחוני של הקהילה. מכלול תהליכים אלה אפשר לקזאקים 

 28 להקים משפחות.

נהגו להתחתן עם הנשים השבויות, ובאזורים העליונים הקזאקים העדיפו  באזור הדון התחתון קזאקים

להביא נשים מאזורים הקרובים אליהם. מכאן שהיו גם הבדלים במראה של הקזאקים הבאים מאזורים 

-השונים. קזאקים הבאים מאזורים התחתונים של נהר הדון הקרובים יותר לשטחים הטאטארו

יותר, לעומת הקזאקים שבאו מאזורים העליונים שמראם היה מראם היה "מזרחי"  –רקמניים וט

( מטייל וחוקר טבע Johann Anton Güldenstädt, 1745-1781יוהן אנטון גילדנשטדט ) 29"סלאבי" יותר.

מסע חקר באזור הקווקאז תיאר בין היתר את האוכלוסייה הקזאקית  3117-3111גרמני שערך בין השנים 

כתביו: "..כשהם עוד חיו בהרים, אזי רובם היו מ עולההאנשים הקזאקים שזה התיאור של החיה באזור, 

אנשים שנמלטו, שבהמשך חטפו נשים אצל העמים המקומיים, מה שניכר גם היום לפי תווי פניהם של 

 30רבים מהם".
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 http://www.youtube.com/watch?v=rXc4AXAm7l0&feature=related ניתן להאזין לשיר ב: 
26

 И. Н. Розанов (сост.), Русские песни (Москва, 1952). 
27

 М. Ф. Владимирский-Буданов, Обзор истории русского права (Москва, 2005), стр. 536-537. 
28

 В. П. Володацкий, А. П. Скорик, Р. Г. Тикиджьян, "Донское казачество и Российское государство," 

Казачий Дон: очерки истории и культуры (Ростов-на-Дону, 2005), стр. 32.  
29

 П. Н. Краснов, стр. 15-16. 
30

 Иоганн Антон Гильденштедт, Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг., пер.: Шафрановская Т. К. (С. 

Петербург, 2002), стр. 57. 

http://www.youtube.com/watch?v=rXc4AXAm7l0&feature=related


האקט שסימל כינון התא המשפחתי החדש בחברה הקזאקית הוא קיום טקסי החתונה שסימלו את 

הרווקות לחיים משפחתיים. טקס החתונה הקזאקי היה שונה ממה שמוכר לנו מהעולם המעבר מחיי 

הנוצרי. חלק קטן מהמתחתנים עשו זאת בין כותלי הכנסייה, אך רובם הסתפקו בהודעה כבל עם ועדה על 

 שינוי במעמדם המשפחתי.

נה בכנסייה היו טקס "ההודעה" או "ההכרזה" היה נפוץ בקרב הקזאקים, ואפילו אלה שערכו טקס חתו

נוהגים לערוך את הטקס המסורתי בציבור בטרם ייגשו לכנסייה. הטקס בוצע באופן הבא: חתן וכלה, 

. 31לאחר שהגיעו להסכמה לגבי החתונה, היו מגיעים ביחד ל"מעגל" שהתכנס בכיכר, או בבית הקהילה

של כלתו ומוסיף: "את לאחר התפילה, תוך כדי קידת קידה לכל הכיוונים, החתן היה מכריז את שמה 

תהיה לאשתי". הכלה מצידה הייתה קדה קידה לבעלה והייתה מכריזה את שמו של החתן ואומרת "ואתה 

היה מאחל  -תהיה לבעלי". האטאמאן היה שואל: שניכם מסכימים? והזוג היה עונה: כן. "בשעה טובה" 

 האטאמאן. 

ת מהנוכחים. כך היה מסתיים הטקס והזוג לאחר מכן החתן היה מנשק את הכלה והזוג היה מקבל ברכו

  32נחשב לנשוי בעיניי הקהילה.

עריכת טקס הנישואין במעגל הקהילתי הוא טקס מעבר שבנוסף לקביעתו את עובדת הנישואין הוא קבע גם 

שינוי במעמד של בני הזוג. כל הקהילה הייתה שותפה בתהליך זה והיה זה מעין אישור שניתן לאישה 

ילה. בעקבות הטקס האישה הפכה לשותפה בקהילה, ולכן היא יכלה לבנות על תמיכת להצטרף אל הקה

הייתה נזקקת והקהילה ובמידה והייתה מעוניינת להינשא בשנית, כתוצאה ממות בעלה, או במידה 

לתמיכה כספית לצורך גידול ילדיה. הטקס במעגל שינה גם את הסטאטוס של החתן. מעתה הוא הפך 

 33דור העתיד של הקהילה.לאחראי על גידול 

טקס החתונה במעגל הקהילתי נשמר בקפידה ומי שלא ביצע אותו נענש לעיתים במיתה, כי חיים שלא 

כי בגידה מצד האישה נחשבה לחטא כבד הרבה יותר  ,במסגרת זוג נשוי נחשבו לניאוף. חשוב לציין

בעיניי  34על כללי המוסר. רטוט קל מצד האישה נתפס כעבירה חמורהימבגידתו של הגבר, ואפילו פל

התייחסה מרתקת העובדה כי היחס אל הבגידה של האישה בהיותה נשואה היה שונה בתכלית. הקהילה  

אל האישה הנשואה שבגדה בסבלנות רבה יותר, ובמידה והאישה הייתה מביאה ילדים ממזרים היו 
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, דבר זה היה 36בקרב הקהילות הקזאקיות היה נהוג גם משכב של אבי החתן עם כלתו 35מקבלים גם אותם.

דו של ם כי, ישנה עדות על יחס שלילי לניאוף מצא 37מאוד נפוץ באזור ולא נחשב לעבירה מוסרית חמורה.

 ( שכתב כךJan Jansen Struys, 1630-1694עדותו של מטייל הולנדי יאן יאנסן סטרייס )ב .סטנקה ראזין

 בהתייחס לסוגיית הניאוף: 

"בעניינים אחרים היה סטנקה קפדן, שמר על המידות הטובות והיה רגיש לפרשות ניאוף של הקזאקים. 

אם סטנקה שמע שיש קזאק שנאף עם אשתו של קזאק אחר פקד מייד לאסור את שניהם. את גבר היה חיש 

לתקוע עמוד ליד הנהר ולתלות עליו את מהר משליך לנהר; אבל לאישה הועיד גורל אחר: הוא היה פוקד 

שעות, בזמן הזה הראש שלה היה מכפיל את עצמו;  02-האישה עם הרגליים למעלה. האישה הייתה חיה כ

אך כפי  38לא ניכר היה שהיא סובלת, כי לא השמיע קול זעקה, והייתה נוהגת אף לדבר דברי היגיון...".

כלל ונועד בעיקר לשמור על סדר בשורות הלוחמים בעת הנראה מדובר ביוצא מן הכלל שאינו מעיד על ה

 המרד.

נדודים, התיישבות קבע ושיפור בתנאי החיים הביאו הכתוצאה מהפסקת  31-כאמור, בסוף המאה ה

לעליית חשיבותם של חיי המשפחה. שינוי זה החל בתקופתו של פיוטר הגדול שהחל במדיניות מכוונת של 

רוסי המרכזי. בין היתר הכריח פיוטר את הקהילה הקזאקית לקיים הכפפת האזור תחת מרות השלטון ה

ולצורך זה בנה קפלות וכנסיות. החברה הקזאקית מצידה  ,טקסי חתונה במסגרת הכנסייה הפרבוסלאבית

החלה להתמסד וחיי המשפחה תפסו מקום של כבוד וממצב שבו לחיות חיי משפחה עם אישה היה מביא 

כבר בסוף אותה המאה כל אחד מהקהילה שאף להתחתן  – 31-ית המאה הלבוז מצד חברת השווים בראש

עומדת בסימן של שינוי במערכת היחסים המשפחתית דבר המביא ל"ריכוך"  31-ולהקים משפחה. המאה ה

בטקסי החתונה ואף צמיחת מערך שלם של טקסים שליוו את הזוג לאורח השלבים השונים של תהליך 

  39החתונה.

היכן ואיך היו נוהגים הצעירים  –היה על בני הזוג להכיר זה את זו. נשאלת השאלה  כדי להקים משפחה

 להכיר אחד את השנייה וכיצד התבצע תהליך החיזור, במידה והתבצע כלל?
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מסתבר שהחברה הקזאקית לא עודדה מפגשים בין נערים לנערות. נערים ונערות כמעט ולא התראו אחד 

עגלי הריקודים, בחגיגות עממיות, חתונות או כשחלפו על פני הבתים עם השני, למעט מקרים בודדים במ

 וראו בנות יושבות יחד עם נשים מבוגרות יותר על גזוזטרות בתיהן.

רוב האנשים לא התחתנו לפי בחירה, לרוב ההורים הם אלה שהיו בוחרים את הכלה עבור בניהם. כיבוד 

 היו מקרים בהם הפרו הנערים את מילת הוריהם.  ההורים היה נדבך חשוב בתרבות הקזאקית וכמעט ולא

היה מכריז האב.  –בבוא העת ההורים היו אומרים לבנם: "בן, הגיע זמנך להתחתן. אנחנו בחרנו לך כלה" 

דו, הייתה מוסיפה האם". הבן, מצ –מעולה"  40"היא יודעת לטפל בבית, היא באה מבית טוב ו'צ'יברקה'

". במידה והיו נותנים לבחור בעצמו את כלתו המיועדת, הבחור היה חייב !היה עונה: "רצונכם מקובל עליי

  41לקבל את הסכמת הוריו.

ידי האישה שמגיע אלינו -לחלוטין של תהליך החיזור ובחירת החתן על אחרבשונה מתיאור זה ישנו תיאור 

-לבסר דה . מדובר בתיאור שהשאיר המטייל גיום42מקהילה הקזאקית בזפורוז'ייה 31-מאמצע המאה ה

( בספרו "תיאורה של אוקראינה" Guillaume Le Vasseur de Beauplan, c. 1595-1685בופלאן )

(Description d'Ukranieשיצא לאור ב )-שבו הוא מתאר את תהליך החיזור שראה לנגד עיניו: 3121 

אחר בחורים  "... בניגוד למנהגים הנהוגים בקרב עמים אחרים, כאן ניתן לראות איך בחורות מחזרות

אוהבת( בזמן היא צעירים, שמצאו חן בעיניהן... בחורה שהתאהבה, מגיעה לביתם של הורי הבחור )שאותו 

יהיה לכם שבו היא בטוחה שתפגוש את הוריו ואותו בבית. כשהיא נכנסת לבית, היא אומרת: "אלוהים 

לים אלה: ']שם[ שמתי לב שפניך " ... מתיישבת ומתחילה להלל את בחיר ליבה, כשהיא פונה אליו במילעזר

טוב.  אדוןהשלוות מעידות על כך שתשמור ותאהב את אשתך, טוב לבך נותן לי סיבה לקוות שתהיה לי ל

מעלותיך הטובות מאלצות אותי לבקש ממך להתחתן איתי'. לאחר מכן, הבחורה הייתה נוהגת לומר את 

סכמתם לחתונה. במידה והבחור וההורים אותו הדבר לאמו ואביו של הבחור במטרה לשכנעם לתת את ה

מסרבים, מסיבה כלשהי, הבחורה מתיישבת בתוך הבית ואומרת שלא תעזוב את הבית עד שלא תקבל 

תשובה חיובית, ובמידה ולא, היא תשב כאן עד שהיא או הבחור ימותו. ככל שבחורה מקפידה לעמוד 

שכנע את הבחור להתחתן עם הבחורה בסירובה לעזוב את הבית, עוברים ימים וההורים מתחילים ל

בחורות שהתאהבו יכולות בזמן קצר  ,ומהללים את הצדדים הטובים שלה. בצורה כזאת, בחבל ארץ זה

חוקרים חלוקים לגבי  43בעזרת עקשנותן להשיג ו/או להכריח את הבחור שהן אוהבות להתחתן איתן".
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-ספים שמתארים תיאור דומה לזה של דהאמיתות של תיאור זה. ישנם עדויות של מטיילים צרפתיים נו

; ומנגד ישנם 45, כמו כן, מספר מקורות אוקראיניים מעידים על שכיחות מנהג זה בקרב הקזאקים44בופלאן

 . 46בופלאן הסיק על הכלל מתוך מקרה בודד שהיה עד לו-חוקרים הטוענים שדה

שקדם לחתונה, קרי החיזור  ניתן לסכם ולומר כי בתהליך 31-למעט מקרה בודד זה שהשתמר מן המאה ה

 ;ובחירת בן או בת הזוג, לצעירים לא ניתנה זכות להחליט, והחברה הפטריארכלית כפתה את בחירתה

את פיהם, כלומר להכניע  ותוהחינוך שניתן לצעירים חייב אותם לקבל את החלטת המבוגרים ולא להמר

 את רצונם לטובת הדרישה שהוכתבה להם.

ור ניתן לעבור לבחינת טקסי החתונה עצמם. תהליך החתונה התפרס על פני מספר אחרי שדנו בתהליך החיז

ימים וכלל טקסים שונים שניתן לסווגם לשלוש קטגוריות המתאימות להגדרת "טקסי המעבר" של ואן 

גנפ. כללי הטקס לא היו כתובים בשום מקום אך היו ידועים לכול ונשמרו בקפידה רבה. מנהגים הקשורים 

תונה היו מקובלים בכל שכבות החברה הקזאקית ולמעט שינויים קטנים בכפרים השונים היו בטקסי הח

 .31-מתקיימים בכל החברה הקזאקית במהלך המאה ה

 ניתן לחלק את טקסי החתונה לשלוש מערכות או שלושה שלבים: אירוסין, חתונה ואשרור קהילתי.

התיאוריה של ואן גנפ מתאים לשלב ה"ניתוק" ראשית נבחן את טקסי האירוסין. השלב הראשון שבבחינת 

שלבים. השלב הזה כולל התנהגות סמלית המציינת את -הוא שלב האירוסין שכולל בתוכו מספר תת

ניתוקם של הפרט או של הקבוצה מן העמדה המוגדרת במבנה החברתי אשר הייתה מנת חלקם בעבר, את 

לטקס האירוסין עצמו קדמו  47יהם גם יחד.ניתוקם מסדרה של תנאים תרבותיים או את ניתוקם משנ

-זהו טקס שבמהלכו החתן, יחד עם שניים טקסי הכנה מרובים. שהראשון שבהם הוא "טקס ההסתכלות".

שלושה נציגים מבוגרים ממשפחתו היו הולכים, בדרך כלל בשעות הערב, אל בית הורי הכלה. האורחים היו 

ו את יופייה וחוכמתה, אמרו כי שמעו שהיא יודעת לטפל פותחים בשיחה אודות בתם של בעלי הבית, הילל

 בענייני הבית וביקשו שהיא תגיע לחדר. 

לקריאת אמה, הנערה הייתה מגיעה בלבוש ביתי פשוט ובידה מגש עם כוסות של יין שאותו הייתה מגישה 

 לאורחים ולאחר מכן הייתה נעמדת בצד ומחכה עד שהאורחים יסיימו לשתות.

להשתהות עם השתייה, תוך כדי שהם מהללים את טיב היין ואת מי שהגישה אותו, במטרה  המבוגרים נהגו

ה אוספת את הכוסות לאפשר לבחור לראות את הכלה המיועדת. לאחר שסיימו לשתות, הנערה היית
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ובעקבותיה גם האורחים היו מסתלקים תוך כדי שהם ממשיכים להלל את הנערה. והולכת לחדרה 

מים את הביקור במשפט הבא: "בעזרת השם, גם היא תאהב אותנו". ובזה היה האורחים היו מסיי

 מסתיים הביקור הראשון, ולמרות שלא נאמר במפורש מהי מטרת הביקור, כולם היו מבינים במה מדובר.

השלב השני בטקסי האירוסין הוא שלב של "ביקור השדכנים". השדכנים מצד משפחת החתן היו נשלחים 

ם לאחר "טקס ההסתכלות". היו אלה נציגי המשפחה או אנשים זרים שמונו לתפקיד. כעבור מספר ימי

השדכנים היו מתחילים את הביקור בהכרזה הבאה: "המשפחה ששלחה אותנו מעוניינת להפוך לקרובי 

משפחה שלכם", והיו מוסיפים דברי שבח על החתן ומשפחתו ולא פוסחים גם על הכלה המיועדת. במידה ה

להם על דברי שבח שנאמרו על בתם, אבל מנגד היו מתרצים והיו אומרים שכעת לא יכולים  והיו מודים

לחתן אותה כי אין להם את כל הנחוץ בשביל החתונה, משמעות הדבר הייתה סירוב של המשפחה לחתונה 

המוצעת. לעומת זאת, במידה ומשפחת הכלה הייתה מסכימה, אבי הכלה היה מבקש לתת לו זמן כדי 

עץ עם הקרובים והיה קובע תאריך, שבו השדכנים היו אמורים להופיע בפעם נוספת כדי לקבל להתיי

ידי המבוגרים והנערה, כמו גם הבחור, לא -תשובה. כפי שניתן לראות כל התהליך שתואר לעיל מתבצע על

משחקים תפקיד פעיל בעניין שאמור לקבוע את גורלם. החברה מצפה מהצעירים לאהוב את בחירת 

 ריהם. הו

בבוקר היום שנקבע על ידי אבי הכלה היו מופיעים השדכנים. בכניסה לבית היו מוציאים מבגדיהם כיכר 

לחם שחור עם מלח אותם היו מניחים על השולחן ונהגו להכריז לבעלי הבית: "אביו ואמו של החתן קדים 

דבר  –את הלחם  לכם ומבקשים לקבל את הלחם עם המלח". בעלי הבית במקום תשובה היו מנשקים

דו היה מברך: "בעזרת השם, כנים היו מגישים יד ואבי הכלה מצשסימל הסכמה של הורי הכלה. השד

 בשעה טובה!", מצטלב, עוטף את ידו בשולי בגדיו ומגיש את היד לשדכנים. 

 דה הייתה קדה קידות ותוך כדי אמירת "בשעה טובה" הייתה גם כן מגישה את ידה לשדכנים.האם מצ

יד שלא עטופה בשולי הבגדים היה סימן לא טוב אצל הקזאקים, שהאמינו כי היד הלא עטופה  לתת

 והשדכנים היו מברכים אותה. 48מסמלת עוני. לסיום הטקס הכלה המיועדת הייתה מגישה כוסות עם תמד

 .בדרך כלל באותו יום בערב היו עורכים טקס "תקיעת כף", שהוא הטקס השלישי בסדרת טקסי האירוסין

הטקס כלל הגעת החתן יחד עם אביו, אמו וקרובי משפחתו אל ביתה של הכלה, שבו התאספו קרובי 

משפחתה. בבית הורי הכלה היו פוגשים את החתן והיו מברכים אותו, הוא מצדו היה קד קידה להורי 

את  הכלה והיה נעמד בכניסה לבית. הורי החתן והכלה היו מברכים אחד את השני. השדכן היה מוציא

החתן למרכז החדר, ואת הכלה היו מעמידים משמאלו. היו מגישים לזוג הצעיר כוס יין או תמד ולאחר 

שהשניים היו שותים היו מתנשקים. מבחינת החברה הסובבת הנשיקה הזאת הייתה קושרת את הזוג 
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אומרים: "בתי! בברית הזוגיות. הורי הזוג היו ניגשים אל השניים והיו משלבים את ידיהם ותוך כדי היו 

 הנה לך חתן, ולך בני, זאת כלתך! אלוהים יברך את הברית ביניכם!". בשלב זה טרם עסקו בענייני הנדוניה.

לפעמים הכלה והחתן היו מעניקים אחד לשני מתנות. בזמן הזה היו מוציאים מגש גדול עם תמד או יין 

תייה וכולם היו מברכים אותם ומאחלים בכוסות מכסף והזוג היה עובר יחדיו בין האורחים ומחלק את הש

 להם לסיים את מה שהתחילו היום. 

לאחר הטקס הזקנים היו פונים לחדר אחר כדי לערוך משתה. הזוג הצעיר היה נשאר עם צעירים אחרים 

כדי להכיר אחד את השני ולחגוג. טקס "תקיעת הכף" לא נמשך זמן רב. בדרך כלל היו קובעים תאריך 

והיו מתפזרים. לנשים שבחבורה היה תפקיד חשוב בטקס זה, הן היו צריכות להודיע לטקס "ההסכמה" 

 לכל הכפר על המאורע באמצעות שירה ברחובות הכפר. 

בשלב זה הנערה שינתה את הסטאטוס שלה מרווקה לנערה מאורסת ושינוי זה במעמדה קיבל אשרור של 

 הקהילה כולה.

טקסי החתונה שבבחינת התיאוריה של ואן גנפ מוגדרים טקסים לאחר טקסי האירוסין נכנסים לשלב של 

אלה כשלב הלימינאלי או תקופת התווך של ה"לימינאליות" )עמידה על הסף( שבו יש למושא הטקס 

מאפיינים מטושטשים; הוא עובר דרך שדה תרבותי שקיימים בו רק מקצת מאפייני המצב בעבר או בעתיד, 

, שהוא חגיגי יותר מטקס 50שלב זה נפתח בטקס "ההסכמה" 49בו כלל. או שמאפיינים אלה אינם קיימים

 "תקיעת הכף".

בבוקר היום שנקבע לטקס "ההסכמה" היו שני נציגים מצד החתן ושני נציגים מצד הכלה עוברים בין 

הקרובים והחברים ומזמינים אותם לחגיגה. בדרך כלל למשימה זאת היו בוחרים נשים בעלות יכולת 

ת וחברותיות. בהגיען לכל בית הן היו צריכות להזמין בשם הורי החתן והכלה לטקס שכנוע, שמחו

"ההסכמה". בכל בית היו מקבלות הנציגות כוסית יין, כך שלקראת סוף הסבב היו חוזרות הנציגות עליזות 

 למדי.

לה היו , כולם היו מתאספים בביתה של הכלה. בחלק שבו גרה הכ31-31בערב אותו היום, בסביבות השעה 

מתאספות בנות רווקות והאנשים הנשואים היו מתאספים בחלק המרכזי של הבית. במרכז החדר היו 

 מעמידים שולחן גדול עם מפה ובצד שולחן קטן עם מתוקים ופיצוחים. כולם היו מתיישבים ומחכים לחתן. 

גשים עם מתוקים, מ 37-07באותו יום, בביתו של החתן היו מתכנסים הקרובים והחברים שהיו מכינים 

אגוזים, פירות ומשקאות. לאחר סיום ההכנות כל החבורה הזאת הייתה הולכת לביתה של הכלה. בראש 

התהלוכה נשאו את המגשים עם הכיבוד לאחר מכן הלכו גברים נשואים, אחר כך נשים נשואות ולאחר מכן 

 חתן עם הצעירים שליוו אותו.
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ביתם ומושיבים את האורחים, החתן עם חבריו נשאר לעמוד  הורי הכלה היו פוגשים את התהלוכה בפתח

בפתח הבית, האורחים היו מניחים את המגשים על השולחן במרכז החדר, כדי שכולם יוכלו לראות את 

האוכל שהביאו. הורי הכלה היו מביאים לאורחים שתייה. לאחר מכן, השדכנים דרשו לערוך טקס 

 "ההסכמה". 

יר במרכז החדר וחזרה על הטקס שנערך מספר ימים קודם לכן בעת טקס הטקס כלל העמדת הזוג הצע

"תקיעת הכף". לאחר מכן, קרובי הכלה והחתן העניקו מתנות אחד לשני. מהורי החתן מצופה היה 

להצטיין יותר מכולם במתנות שלהם. הטקס היה מסתיים בכך שהחתן והכלה היו מביאים לכל האורחים 

 נשיקה מכל אחד מהנוכחים. יםשתייה ובתמורה היו מקבל

כשהכלה הייתה מביאה שתייה לאורח האחרון היא הייתה בורחת לחדר הסמוך שבו המתינו לה החברות 

שלה, היא דאגה לברוח מבלי שהחתן ישים לב ומתיישבת בין החברות בצפיפות רבה כדי לא להשאיר מקום 

תפס מקום ליד הכלה היה צריך "לקנות" לחתן. זה היה מעין עונש על כך ש"פספס" את הכלה. החתן שלא 

החתן לא מיהר להעלות את  .מתחילה מכירה פומביתברגע זה הייתה את מקומו לידה מידי חברותיה. 

המחיר והחברות מצדן דרשו עוד ועוד כסף בטענה שהכלה היא "איכותית ולא זולה". כולם היו מגיעים 

יד הבנות והם היו צריכים לעמוד בצדדים או לראות את המחזה. לחבריו של החתן אסור היה לשבת ל

בפתח החדר. לאחר מקח וממכר היו מתחילים הריקודים. כל כלה הייתה צריכה להחליף במהלך הערב 

שלוש שמלות כדי להראות את עושרה. החגיגות היו נמשכות עד מאוחר ובדרך חזרה הביתה נשים -שתיים

  התקיים הערב.היו צריכות לשיר כדי שבכפר יידעו על האירוע ש

את כל הוצאות הטקס, כולל ההוצאות בבית הכלה, לקח על עצמו החתן. לאחר טקס "ההסכמה" הלכה 

יחד עם קרובות המשפחה הייתה מעבירה את רוב זמנה עד החתונה בהכנת הנדוניה. החתן עם החברים שלו 

י מין בין השניים. הצעירים היה מגיע לבית הכלה מדי ערב והיה רשאי להישאר שם לישון, מבלי לקיים יחס

 היו מעבירים את זמנם במשחקים עד הערב. 

 מסיבת רווקות. -טקס "בדיקת הנדוניה" ויום לפני היו עורכים יומיים לפני החתונה 

"ישיבה על הכריות" נערך באופן הבא:  -טקס "בדיקת הנדוניה" או כפי שהוא כונה בפי אנשי הקהילה 

כלה החברות שלה וחתן עם החברים שלו. מהבוגרים היו רק קרובי בערב היו מתאספים בביתה של ה

משפחה של הזוג. בתחילת הטקס האורחים היו נכנסים אחד אחד לחדר שבו הייתה מרוכזת הנדוניה )כלי 

מיטה, שמלות( והחברות של הכלה היו מזמינות את האורחים לשבת על הכריות. החתן והכלה היו 

ברות היו מביאות לחתן כוס עם תמד והוא היה שותה ולאחר כל לגימה הראשונים לשבת על הכריות. הח

סף על היה שם כאת המשקה היה מנשק את הכלה ואומר "הדבש מר, צריך להמתיקו". לאחר שסיים 

החברים של החתן גם כן היו מתיישבים והיו מבקשים להושיב לידם את הבחורה שבחרו מבין  .המגש



ותים ומנשקים את הבחורות שישבו לידם ושמים כסף על המגש. לאחר חברותיה של הכלה, גם הם היו ש

מכן הם יכלו לשחרר את הבחורה ולבחור אחרת. כל פעם שהבחור היה מסיים לשתות המגישות היו 

 זורקות על הזוג כריות ואומרות בטאטארית: "אנחנו מאחלים לכם את אותו הדבר" )הכוונה לחתונה(. 

היה זה מעמד  ., אבל בסופו של דבר היו משתכנעותישיבה על הכריותהבנות היו מנסות להתחמק מה

היחידי שבו היה מותר לצעירים לעבור את הגבול הנוקשה שהיה קיים בקהילה הקזאקית, שהפריד בין 

 הנשים לגברים לפני החתונה.

ת בערב לפני החתונה הכלה הייתה פוקדת את קברי הקרובים, היא הייתה משתטחת על הקברים ומבקש

 מהם להיות העדים בשבועה שהיא הולכת לשאת מחר, ביקשה לברך אותה בדרכה החדשה.

בזמן הזה  האנשים מטעם הזוג היו מזמינים אורחים. המזמינים מצד הכלה היו מזמינים את המשפחה 

ואת החברות שלה לערב "סחיבת כריות" ויום למחרת לחתונה. מצד החתן היו מזמינים לביתו לאפיית 

 ם למחרת לחתונה.לחם ויו

אצל החתן מהבוקר היו אופים לחם, כשהיו מכניסים את הלחם לתנור כל הנוכחים היו אוחזים במקל של 

המגש, היו מברכים את התנור ואת הנרות שהיו בידי הנוכחים, נרות אלה היו עטופים בסרטים והיו 

 מוסרים אותם יום למחרת לזוג בעת טקס החתונה בכנסייה. 

ים של החתן היו לוקחים את הלחמים והיו הולכים לביתה של הכלה. הכלה הייתה יושבת בערב כל החבר

 דומעת בביתה בחברת חברותיה. 

חברות של הכלה היו שרות שירים עצובים על הפרידה מהקרובים ותחילת חיים חדשים. עם בואו של החתן 

מכן היו פונים לשולחן והנשים היו  היו מפסיקים לשיר, והצעירים היו מתיישבים בזוגות על הכריות, לאחר

 מכניסות את הנדוניה מפזרות אותה בחדר ואז כל הנוכחים היו הולכים לביתו של החתן. 

עם בואו של יום החתונה )שתמיד היה ביום ראשון( ניכרה תנועה ערה בבתיהם של החתן והכלה. החברות 

ינים. ההורים היו מברכים בעזרת היו עוזרות לכלה להתלבש במיטב הבגדים עם קישוטים מזהב ופנ

איקונין את הבת, הכלה הייתה קדה שלוש קידות לאיקונין והייתה מנשקת אותה, ההורים הבוכים היו 

 נפרדים מבתם והיא מצידה הייתה נפרדת מכל הנוכחים.

בזמן הזה החתן היה מקבל את ברכת הוריו והיה פונה אל ביתה של הכלה כשבתחילת התהלוכה הלך 

ליד החתן נסעו הרווקים. לפני  עם צלב ואחריו נישאו איקונין אחריהם החתן בלוויית השושבינים.הכומר 

החתן או קצת לפניו הלך ה"שומר" שנמצא והוכן עוד לפני החתונה. תפקידו של ה"שומר" היה לדאוג שלא 

 רובצת בשום מקום שבו דורך החתן ובאוכל שהוא אוכל "עין הרע".

חתן והכלה בבגדים מאוד יקרים, שנשמרו במשפחה והועברו בירושה. בתקופות היה נהוג להלביש את ה

 קדומות יותר היה לבוש לחתונה משותף לכל הכפר וכל הכפר היה מתחתן בו.



החתן היה מגיע לביתה של הכלה שהייתה יושבת מתחת לאיקונין ולידה שני ילדים קטנים )בדרך כלל 

היו מאיימים על החתן ולא נותנים לו להתקרב. השושבין היה האחים הקטנים שלה(, שהחזיקו ביד שוט ו

 צריך לקנות מהם את המקום עבור החתן. מכאן הזוג היה פונה לעבר הכנסייה. 

במבואה של הכנסייה היו מכינים את הכלה לטקס: היו מורידים את הכובע, מתירים את צמותיה 

סדרים את שערותיה של האישה וקולעים ומחלקים לשניים את שערותיה. לאחר הטקס הדתי היו שוב מ

צמה כפולה שנכרכה סביב ראשה של האישה, היו שמים כובע פרווה וכל  -צמות בסגנון של נשים נשואות 

התהלוכה הייתה חוזרת לביתו של החתן. השינוי בתסרוקתה של האישה ובכובעה בא לסמל את שינוי 

 בסטאטוס של האישה. 

יה בפתח הבית היו הורי החתן פוגשים את האורחים עם לחם ומלח וכול לאחר חזרה מן הטקס הדתי בכנסי

הנכנסים היו צריכים לעבור מתחת ללחם המוחזק גבוה, כשהזוג עבר מתחת ללחם היו נוהגים לזרוק חיטה 

ה באושר יכדי שהמשפחה החדשה תחי –או דגנים אחרים המעורבבים עם אגוזים, מטבעות, דובשניות וכד' 

 ועושר. 

שהיו נותנים לזוג הצעיר לאכול היו מלווים אותם לחדר נפרד להתייחדות. פעם היה מנהג שהכלה אחרי 

הייתה מורידה מהגבר את נעליו ובנעל ימין החתן היה מחזיק שוט ואיתו מבלי לומר מילה היה מזהיר את 

 הכלה. מנהג זה הלך ונשכח עם הזמן.

ספים מסביב לשולחן והמארחות ניסו להפתיע את האורחים היו מתא ,בזמן שהזוג נמצא בחדר התייחדות

לפני הגשת המאכלים החמים היו מביאים את הזוג הצעיר והנוכחים  אורחיהם בעושר המאכלים שהכינו.

 דרשו להראות הוכחות לבתוליה של הכלה בטרם היו ניגשים לאכול את הבשר החם. 

ל את הבתולין. השושבינים ואם החתן כאות שמחה היו קושרים סרטים ושמים ענפים של עץ מורן, המסמ

היו מסתובבים בין האורחים ומעודדים אותם לאכול ולשתות והיו מתחילים לשיר שירי הלל לכבוד טוהרה 

של הכלה, לאחר מכן היו הולכים לביתה של הכלה ומודיעים שבתם טהורה והיו מזמינים את הורי הכלה 

רב, והיו מזמינים את הורי הכלה ישר לחגיגה להצטרף לחגיגה. המנהג הזה לא החזיק מעמד זמן 

 ובנוכחותם היו מקימים את הזוג ממיטתם.

בהקשר זה חשוב להפנות מבט אל טקס דומה הנערך בקהילה הקזאקית באזור זפורוז'ייה. מתיאור הטקס, 

בופלאן ניתן ללמוד על מהלך הטקס ורמת הפיקוח שמקיימת החברה על -ידי גיום לבסר דה-שנכתב על

כו. במהלך טקס זה קרובות משפחה מצד החתן היו ניגשות אל הכלה ומובילות אותה אל חדר מהל

ההתייחדות, שם היו מפשיטות אותה ובודקות בקפידה מכל הצדדים, מאחורי האוזניים, בשערות ובין 

האצבעות כדי לבדוק שהכלה לא הסתירה דם או כלי חד כלשהו שבעזרתו תוכל להקיז דם בעת הצורך. אם 

א היו מוצאות כלום היו מלבישות את האישה בכותונת לבנה מכותנה ומשכיבות על המיטה. לאחר מכן ל



ילון מעל והיו מביאות את החתן ומשכיבות יחד עם הכלה. כשהזוג נמצא ביחד היו נוהגות לסגור את הו

כל הזמן שהזוג  נגינה והיו מתחילים לרקוד עם כוסות בידיהם.החוגגים היו נכנסים לחדר עם כלי המיטה ו

מתייחד סביבם מתקיימת חגיגת ריקודים ושירה. במידה ובמהלך האקט המיני בין הכלה והחתן היו 

נשמעים קולות של עונג, החוגגים היו משתוללים ביתר שאת. משפחת החתן עמדו כל הזמן סביב המיטה 

האקט היה מסתיים היו ילון. כשווהמתינו בדריכות לסיום ההתייחדות ובעת סיומו היו פותחים את הו

תה היא קיימה יחסי מין היו מציגים לראווה. במידה ועל לכלה כותונת חדשה ואת הכותונת שאמגישים 

הכותונת נמצאים סימני בתוליה של הכלה כל הנוכחים היו צוהלים. יום למחרת היו מלבישים את 

לות שמחה, מוזיקה וריקודים של כמו עם דגל היו מסתובבים בעיירה מלווים בקו ,הכותונת על מקל ואיתה

ה המשתתפים. התהלוכה הדגישה את בתוליה של הכלה ואת כוח גברא של החתן. אבל במידה והכלה איננ

ד את החגיגות, שוברים את הכוסות שבידיהם על הרצפה ומתחילים בתולה, כל המשתתפים מפסיקים מי

עושים שמות בבית שבו נערכת החתונה, ללגלג על משפחת הכלה. במקרה כזה החתונה מופסקת והנוכחים 

שוברים כל מה שבא ליד על צווארה של אם הכלה שמים עוקף של סוס, מושיבים אותה במקום מכובד 

ומתחילים לשיר לה שירים גסים ומעליבים, ומאשימים אותה בכך שלא שמרה על בתוליה של הבת. לאחר 

גרת בביתה לתקופה ארוכה. החתן מצדו יכול מכן היו כולם מתפזרים לבתיהם ומשפחת הכלה הייתה מסת

היה להחליט האם הוא רוצה להישאר עם הבחורה. במידה והוא היה מחליט להישאר איתה הוא היה סופג 

 השפלות ולעג של חברי הקהילה במשך תקופה ארוכה.

ה במקורות העומדים לרשותנו אין אזכור של מצבים שבהם לא היו ניתנות הוכחות לבתוליה של הנער

בקהילה הקזאקית של דון. לעניות דעתי, בקהילה הקזאקית של דון התקיים פיקוח חברתי הדוק יותר על 

הנערות. סביר להניח, כי מצבים כאלה היו קיימים, אך במקורות לא ניתנה התייחסות למצב זה. ניתן רק 

נדירים  מצבים כאלה היו ,לשער כי בהתחשב ברמת הפיקוח החברתי שהתקיים בקהילה הקזאקית

והבחורות שקיימו יחסי מין לפני החתונה היו ידועות בציבור ככאלה והחתונה איתן לא הייתה יוצאת אל 

 הפועל מלכתחילה.

הזוג  ,. לאחר שהיו מפנים את השולחנות31-בחזרה לטקס החתונה שהיה נהוג באזור הדון במהלך המאה ה

תייה וכל אורח בתורו היה מברך את הזוג הצעיר יחד עם השושבינים היו מגישים לאורחים לחם עם ש

ומגיש להם מתנה. את שאר היום היו מעבירים במשתה רועש. למחרת בבוקר אם הכלה הייתה שולחת 

 לצעירים מרק עוף עם צימוקים וירקות שורש ויין עם סוכר ותבלינים.

שלב   -ביום לאחר החתונה מתחיל השלב השלישי והמסכם של תהליך החתונה או כפי שהגדיר זאת ואן גנפ 

של התחברות מחדש או התאחדות מחדש, כלומר השלמת המעבר. מושא הטקס, אדם יחיד או גוף של 

וחובות  אנשים, שב כעת להיות במצב יציב יחסית, ועל כן יש לו זכויות וחובות ביחס לאחרים, זכויות



מוגדרות ובעלות אופי "מבני" לחלוטין; מצפים ממנו לנהוג בהתאם לנורמות מקובלות מסוימות ובהתאם 

 51לאמות מוסר המחייבות אנשים בעלי מיקום חברתי במערכת של מיקומים חברתיים שכאלה.

ושותים חגיגות החתונה בקהילה הקזאקית היו נמשכות כל השבוע, האורחים היו עוברים מבית לבית 

הורי הכלה היו מזמינים את כולם לארוחת צהריים  – 52(Otvodלשוכרה. לבסוף היה נקבע "אוטבוד" )

 53זאת הייתה הפעם הראשונה שהם היו מופיעים ביחד בחברה. –שאליה היו מגיעים גם הזוג הצעיר 

המשמעויות "אוטבוד" מסמל את השלמת המעבר מהיותם של נער ונערה לפני החתונה לזוג נשוי על כל 

 הכרוכות בדבר.

שינוי בסטאטוס המשפחתי של האישה התבטא גם בסממנים חיצוניים, האישה הייתה מסמלת את 

הסטאטוס המשפחתי שלה באמצעות הטבעות: בחורה המחפשת חתן הייתה עונדת טבעת מכסף על יד 

מתינה לחתן שלה , בחורה מאורסת שהייתה מןהייתה שמה טבעת מכסף על יד ימי שמאל, בחורה מאורסת

 ןהייתה עונדת טבעת זהב על יד ימיאישה נשואה  ז;צבא הייתה שמה טבעת עם אבן טורקישנמצא ב

סטאטוס של האישה הקזאקית נקבע גם  54וגרושה או אלמנה הייתה שמה טבעת זהב על ידה השמאלית.

קרא צ'לואוח באמצעות הכובעים שהיא חבשה. נערות רווקות חבשו כובעים מסוגים שונים: כובע שנ

(Chelouch)55  שזאת מעין בנדנה שכיסתה את המצח והאוזניים של הנערה. הכובע השני שהיה נהוג בקרב

נערות רווקות הוא כובע מקטיפה המשובצת בפנינים ואבני חן. הנערות נהגו גם לקלוע צמות שאותן היו 

שונה במנהג זה  מקשטות בסרטים, שרשראות זהב ומטפחות. הקהילה הקזאקית של הדון הייתה

מהקהילה הקזאקית של אזור זפורוז'ייה שם הנערות נהגו ללכת עם שיער פזור וחבישת כובעים נחשב 

לבושה גדולה עבור הנערות. רק המעבר לסטאטוס של אישה נשואה היה מחייב את הנשים האלה לחבוש 

מעל הכובע היו נוהגות  סנטימטר. 01.2כובעים. נשים נשואות היו הולכות עם כובעים מברוקד שגובהם 

לקשור מטפחת שאליה היו מצמידות פרחים או נוצות טווס. אלמנות לעומת זאת, נהגו ללכת בכובעים 

 56שחורים ללא קישוטים.

מגדריים בקהילה -ניתן לסכם ולקבוע כי ללא ספק טקסי החתונה מבטאים את יחסי הכוחות הבין

ולא חורגת בהרבה ממה שהיה נהוג ברוב קהילות הקזאקית והתמונה המצטיירת היא תמונה אופיינית 
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לאורך ההיסטוריה, ולעיתים לא חורג ממה שקורה בעולם המודרני. לאורך כל טקסי החתונה מעמדה של 

האישה נמוך מזה של הגבר, אם כי קיימות נקודות בהן מעמדה שווה לגבר. בתהליך החיזור מי שקובע 

הן הנער נעדרים כמעט לחלוטין זכות הוטו. סיפור החיזור עבור הזוג הצעיר הם ההורים, והן הנערה ו

 כפי הנראה מקהילה הקזאקית בזפורוז'ייה מצביע על הדומיננטיות של הנערה בבחירת בעלה לעתיד, אך

ואין לו אח ורע בקהילה הקזאקית של הדון במהלך  31-מדובר ביוצא מן הכלל שהתקיים במהלך המאה ה

 . 31-המאה ה

הראשוניים שהתקיימו במסגרת ה"מעגל" הקהילתי עד למחצית הראשונה של המאה  גם בטקסי החתונה

על פניו ניתן לראות כי התקיים שוויון בין בני הזוג, כי בטקס שנערך בנוכחות הגברים במעגל היה  31-ה

מכריז הבעל על כך שהוא לוקח את הכלה לאישה והאישה הייתה מכריזה כי היא לוקחת אותו לבעל, אך 

עובדה שהגבר לקח נשים שבויות ובהתחשב בעובדה שיכל בקלות רבה מאוד להתיר את הנישואין עצם ה

 )על כך ראו התייחסות בהמשך( ניתן לומר כי טקס זה שימר את מעמדה הנמוך של האישה.

שני מנהגים של בדיקת הבתולין וחליצת הנעליים על ידי האישה שבמהלכן הגבר מאיים עם שוט על אשתו 

ם ללא ספק מקבעים את מעמדה הנמוך יותר של האישה בברית הזוגיות שנקבעה זה עתה. הטרייה ה

האישה חייבת לספק הוכחה לבתוליה ובמדיה ולא תצליח להוכיח זאת היא ומשפחתה, בעיקר אמה, 

עלולים לשלם מחיר חברתי כבד. גם במהלך טקס חליצת הנעליים הגבר מאיים על אשתו בשוט באקט 

 להשליט את מרותו עליה ולמנוע ממנה לבגוד. סימבולי שמנסה 

הפמיניסטים יש הסבר לעיסוק האובססיבי באיסור מימוש עצמי מיני של האישה הנובע  אנשי הגותלדעת 

מהיותה של החברה פטריארכלית. חברות פטריארכליות מסורתיות מטילות הגבלות מחמירות על זכות 

אם  –רמטיבית נתפסת כמי שצרכיה המיניים מועטים . האישה הנותמינימבחינה האישה למימוש עצמי 

בכלל, או שהם מותאמים לחלוטין למסגרת הזוגיות ההטרוסקסואלית הפטריארכלית. החברות מן הסוג 

הזה מבנות את דמות ה"אישה הטובה" כצנועה, פסיבית מבחינה מינית, וקשורה קשר הדוק בבן זוגה 

. על האישה נאסר לקיים יחסי מין מחוץ לנישואין ועליה ובפעילות מינית שמטרתה העיקרית היא רבייה

לספק את צרכיו המיניים של בעלה ולהסתפק בפעילות מינית שהוא מספק לה, פעילות שמכוונת בעיקר 

לילודה. אישה בעלת דחפים מיניים אשר מממשת אותם באופן אקטיבי, נתפסת כשלילית ומסוכנת לחברה, 

 והיא נחשבת ל"מופקרת".

עילות הגברית נחשבת לטבעית ומביאה כבוד וגאווה, הרי פעילות מינית של אישה מחוץ למסגרת בעוד שפ

הן של האישה והן של המשפחה כולה.  דימויים חברתיים אלה,  –נישואין נתפסת כמבישה ומחללת כבוד 

ידי לחצים וגינויים חברתיים, משרתים את האינטרס הגברי הפטריארכלי, בכך שהם -הנאכפים על

 דכאים את יצריה המיניים של האישה ומבטיחים את שליטתם של קרוביה הגברים בה. מ



כל פעילות מינית מחוץ למסגרת  –בחברות מסורתיות, התנהגות מינית "בלתי צנועה" של אישה, כלומר 

  57ידי קרוביה.-מצדיקה סנקציות קשות, ואפילו רצח האישה על –נישואין 

כי בכל הנוגע לטקס בדיקת בתולין וטקס "חליצת הנעליים" החברה בהתייחס להסבר זה ניתן להצביע 

מסורתית הדואגת לשמר את ההגמוניה הגברית. יחד עם -הקזאקית נוהגת כמצופה מחברה פטריארכלית

שתי תופעות נוספות אינן מתיישבות עם הסבר זה. מדובר בנוהג של משכב האישה עם אבי בעלה  ,זאת

כי בחברה הרוסית הכפרית "סנוחצ'סטבו"  ,ם על ידי הקהילה. חשוב לציין)"סנוחצ'סטבו"( וקבלת ממזרי

, על אף שהכנסייה הפרבוסלאבית יצאה נגד מנהג זה. אך בניגוד לחברה 58הייתה תופעה נפוצה מאוד

הקזאקית בחברה הרוסית הכללית לא קיבלו ממזרים והנשים המביאות ילדים מחוץ לנישואין נענשו 

ליות החברתית בכך בו", במבט שני מנציח את הפטריארכרות. מנהג ה"סנוחצ'סטבסנקציות חברתיות חמו

 שהיא מקבעת את עליונותו של הגבר המבוגר במשפחה ומגמדת את מקומה של האישה. 

קבלת הממזרים בקהילה הקזאקית ניתן להסביר בצורך הישרדותי והרצון להגדיל את האוכלוסייה את 

 תי פוסקות שמנהלים הקזאקים.ההולכת ומתמעטת עקב המלחמות הבל

אין עוררין על כך כי תופעת ה"סנוחצ'סטבו" הנפוצה בקרב החברה הרוסית בכלל ובקרב הקהילה 

הקזאקית בפרט הייתה זוכה לגינוי גורף במציאות המודרנית כ"לא טבעית", אך אין לנו להתייחס אל 

י המתבוננים בני הזמן. יתרה מזאת, התופעה דרך פריזמת ההסתכלות המודרנית ולבחון את התופעה בעיני

הררי בספרו "קיצור תולדות האנושות" -אני מציע לבחון את התופעה לאור דבריו של ההיסטוריון יובל נח

חברתיות השונות. בהתייחס לסוגיית ההתנהגויות השבו הוא מתייחס בין היתר אל סוגיית ההתנהגויות 

יולוגיה מאפשרת, התרבות אוסרת. הביולוגיה מוכנה הררי כך: "הב-המוגדרות כ"לא טבעיות" כותב נח

לסבול מגוון רחב מאוד של אפשרויות, זו רק התרבות שמחייבת בני אדם לממש כמה מהן ואוסרת עליהם 

לממש אחרות... התרבות טוענת שהיא אוסרת רק מה שהוא "לא טבעי". אך מזווית ראייה ביולוגית, אין 

, הוא בהכרח טבעי. לאסור התנהגות מסוימת בטענה שהיא "לא דבר כזה "לא טבעי". כל מה שאפשרי

טבעית" זו סתירה לוגית. לכן כשבני אדם אוסרים על התנהגות אנושית מסוימת ... תמיד מדובר על כלל 

כלומר, בהתייחס אל מנהג ה"סנוחצ'סטבו" ניתן לומר כי  59תרבותי שבני אדם דמיינו ולא על חוק ביולוגי".

והתייחסה בסלחנות לתופעה. מעניין לציין כי הקהילה  וא הטילה טאבו על קיומהקהילה הקזאקית ל

הקזאקית התייחסה בחומרה רבה יותר אל משכב זכר ומשכב בהמה שגם הם היו נפוצים בקרב הקהילה 

 60הקזאקית.
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 גירושין

 

תחום נוסף שבו חל שינוי במעמדה של האישה בעקבות תהליך הרוסיפיקציה וכנדבך הנלווה לתהליך זה 

 31-וה 31-התחזקות הכנסייה הפרבוסלאבית באזור הדון, הוא תחום הגירושין. במהלך המאה ה

רושין כשנישואין בין קזאקים לבין נשים היו נדירים וטקס החתונה כלל "הכרזה" בציבור, גם תהליכי הגי

( מתייחס אל סוגיית הגירושין בין הקזאקים Krasnovקרסנוב )היו מעטים יחסית ופשוטים למדי לביצוע. 

וטוען כי במידה וקזאק מאס בחיי נישואים או במידה והוא עומד לצאת למסע  31-לנשותיהם במאה ה

"הביטו  ומכריז: 61הוא היה מוציא את אשתו למיידאן  -ארוך והוא חושש שלא יחזור ממנו שלם ובריא 

אטמאנים באשה זו! מי מכם שהיא מוצאת חן בעיניו או שמא זקוק לאישה יכול לקחת אותה! לי היא 

 הייתה אישה טובה, אהבה לעבוד ותחזקה את ביתי".

ידי -מוסיף וטוען כי עקב מחסור בנשים בקהילה באותה התקופה הנשים לרוב היו נלקחות על ,קרסנוב

 תמורתתגרש היה מקבל תמורת האישה שגירש כסף, דבר יקר כלשהו, או סתם גברים אחרים. הגבר המ

משקה חריף. במידה ואף גבר לא היה לוקח את האישה המגורשת קזאק היה משחררה ואומר לה: "לכי 

  62לא רוצה אותך!". אישלאן שתרצי... 

ית התנגדה לגירושין הכנסייה הרוסית הפרבוסלאבבאותו הזמן שבאזור הדון גירושין בוצעו כלאחר יד, 

והערימה קשיים רבים בפני הגברים שביקשו להתגרש מנשותיהם. על יחסה של הכנסייה לגירושין אנו 

( Vasilii III, 1503-1533למדים מפרשת הגירושים של הנסיך הגדול של מוסקבה ואסיליי השלישי )

הנסיך  .( עקב עקרותהSalomonia Saburova, 1490-1542שביקש להתגרש מאשתו סלומוניה סאבורובה )

נתקל בהתנגדות חריפה מצד ראשי הכנסייה והתיאולוגים של אותה התקופה, ורק לאחר הגליית 

 Elenaהוא הצליח לבטל את נישואיו ולהתחתן בשנית עם ילנה גלינסקיה ) 3202המתנגדים בשנת 

Glinskaya, 1508-1538מכאן ניתן ללמוד  63יום".הוא איוון ה"א ם( שממנה נולדו לו שני ילדים, אחד מה

כי יחסם של הקזאקים אל נושא הגירושים היה שונה בתכלית. שוני זה נבע מהעדר שליטה של הכנסייה 

 נוצריים שרווחו בקרב הקזאקים. -הפרבוסלאבית באזור הדון ודומיננטיות של המנהגים הטרום
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השפעתה של הכנסייה עם הכפפת אזור הדון תחת מרותו של השלטון הרוסי המרכזי החלה חדירת 

ואיתה חלו שינויים בתהליך הגירושין. יחד עם זאת תהליך זה היה איטי וניתן  ,הפרבוסלאבית לאזור הדון

לא הצליחה הכנסייה הפרבוסלאבית להכפיף את האזור תחת שליטתה  31-לראות כי גם במהלך המאה ה

ה באזור. הוכחה לכך ניתן לראות הבלעדית ועדיין המנהגים הקזאקיים האוטנטיים היו חזקים מהכנסיי

בכנסייה הנוצרית הפרבוסלאבית ובחקיקה  31-במהלך המאה הבדוגמת איסור "נישואים רביעיים". 

הצארית נאסר סופית על המאמינים להתחתן בפעם הרביעית, והעובר על איסור זה היה מוחרם. צווים 

ר הדון, דבר המעיד על חולשתו של באזו 31-ואיסורים אלה היה קשה מאוד לאכוף גם במהלך המאה ה

טיחון  3111הממסד הכנסייתי באזור זה ודומיננטיות של הממסד הקזאקי המסורתי. לדוגמא, בשנת 

על מספר לא מבוטל של נישואים רביעים  64(, דיווח לסינודVoronezh, בישוף וורונז' )(St. Tichonהקדוש )

עשרה שנים, ויש להם -הן בקרב גברים והן בקרב נשים. חלקם חיו מזה כשלושים שנה ביחד, אחרים, תשע

 ילדים. 

במידה והכנסייה הייתה מצליחה לכפות את שליטתה על הקהילה הקזאקית עדיין מעמדה של האישה לא 

התקיים פער בין גבר לאישה בעת הגירושין, הן מבחינת היה משתפר בהרבה, משום שבחברה הרוסית 

יחד עם זאת,  65הסיבות לגירושין והן מבחינת ההשלכות של הגירושין שהיו קשות יותר עבור האישה.

הסיבות לגירושין חייבות היו להיות מנומקות ומותאמות לחקיקה הקיימת ולא ניתן היה להתגרש רק 

 הקזאקית. מתוך גחמה של הגבר כפי שקרה בקהילה
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