פשוט קִראו לי
יאשקה:
חיילּות ,מגדר וזהות בזיכרונותיה של
*
מריה בוצ'קריובה

קירה אבלמוניץ
במאמר זה אתחקה אחר מאפייני תפיסת המגדר של מריה בוצ'קריובה (,)Bochkareva
חיילת וקצינה ביחידת לוחמה של נשים שהקים הצבא הרוסי האימפריאלי בשנת ,1917
היחידה הראשונה מסוגה בתולדות הצבאות המודרניים .על בסיס העיון ב(אוטו)
ביוגרפיה שכתב אִ תה העיתונאי יצחק דון־לוין (Yashka, My Life as ,)Don Levine
 ,Peasant, Exile and Soldierובהסתמך של תאוריות מגדריות וקוויריות ,אבחן את
תפיסותיה של בוצ'קריובה את הנשיות ,את הגבריות ואת זהותה המגדרית .כמו כן
אתאר את זהותה המורכבת ,תוך שילוב בין 'תפיסת הסובייקט' ,קרי הענקת לגיטימציה
לבחירתה של אישה ביולוגית בזהות מגדרית גברית ,לבין 'תפיסת האובייקט' ,הקוראת
לשים לב לדרכי השיח המשפיעות על נשים ביולוגיות בבואן לבחור בגבריות ,בנשיות
או בשילוב בין שתיהן.
במהלך מלחמת העולם הראשונה שירתו יותר מ־ 6,000נשים כלוחמות בצבא הרוסי
האימפריאלי 1.בפרספקטיבה של כמאה שנים המספרים אולי אינם מרשימים במיוחד,
שהרי כבר במלחמת האזרחים ברוסיה הצליחו הבולשביקים לגייס לשורות הצבא האדום
*
מאמר זה מבוסס על עבודה סמינריונית שהוגשה בשנת  2011בחוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת תל־
אביב .תודה מיוחדת לד"ר איריס רחמימוב על הערותיה ועל סבלנותה .כמו כן ,תודתי נתונה לד"ר דפנה אורן־
מגידור ולד"ר ליאת קוזמא על שקראו מאמר זה והעירו הערות חשובות ומועילות.

[היֹה היָה ,במה צעירה להיסטוריה ,גיליון ( 10תשע"ד) ,עמ' ]26–7
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כ־ 66,000נשים (נכון ל־ )1920ובמלחמת העולם השנייה נשלחו לחזית כ־800,000
לוחמות סובייטיות 2.אבל מה שמעניין בהשתתפותן של הנשים הרוסיות בלחימה בשנים
 1918–1914הוא לאו דווקא מספרן ,אלא התקדים שהיה בכך :זו הייתה הפעם הראשונה
בתולדות הלוחמה המודרנית שמדינה גייסה נשים באופן רשמי ומאורגן ליחידות לוחמה
נפרדות 3.זאת ועוד :הצטרפות הנשים לכוחות הלוחמים עוררה אז עניין רב הן ברוסיה והן
מחוצה לה והעלתה על סדר היום הציבורי סוגיות הנוגעות לתפיסות של גבריות ושל נשיות
ולספירות החיים שבהן ראוי לגברים ולנשים להימצא.
כאמור ,בחיבור זה אתמקד בדמות המזוהה ביותר עם החיילות של מלחמת העולם
הראשונה ,הלוא היא מריה בוצ'קריובה ( ,)Bochkarevaמפקדת יחידת הנשים הראשונה
שהוקמה בצבא הרוסי לאחר מהפכת פברואר  – 1917ובייחוד בתפיסותיה את הגבריות ואת
הנשיות .בוצ'קריובה היא דמות יוצאת דופן .היא הייתה אחת מכמה מאות נשים שלחמו
בצבא הרוסי האימפריאלי עוד לפי הקמתן של יחידות נשים נפרדות .אשתמש בתאוריה
מגדרית ובתאוריה קווירית כדי לקרוא את בוצ'קריובה בהקשר רחב יותר – כאישה ,או
שמא אפילו כנקבה ביולוגית ,המעצבת את זהותה המורכבת לנוכח ריבוי הקולות הסותרים
הפונים לזכרים ולנקבות ,והמכתיבים להם את הדרכים הנכונות להיות גברים ונשים.
אחרי מהפכת אוקטובר שקעו בוצ'קריובה וחברותיה לנשק בתהום הנשייה ההיסטורית.
ניתן למצוא מספר סיבות לשכחה זו .ראשית ,מלכתחילה תפסו הבולשביקים ותומכיהם את
בוצ'קריובה כדמות אנטי־מהפכנית ,בין היתר בגלל סירובה העקשני לאפשר את הקמתה
של מועצת חיילות בגדוד שעליו פיקדה .היא עצמה אכן הלינה לא פעם על כך שכונתה
'קורנילובקה' ( ,)kornilovkaכינוי גנאי שהודבק למי שנחשדו כתומכיו של הגנרל האנטי־
קומוניסטי קורנילוב ( .)Kornilovשנית ,עם פרוץ מהפכת אוקטובר השתתפו נשים לוחמות
בהגנה על ארמון החורף ,מקום מושבה של הממשלה הזמניתא – ובהן גם חיילותיה לשעבר
של בוצ'קריובה .עובדה זו אף הונצחה בסרטם הפופולרי של אייזנשטיין ואלכסנדרוב
(' )Eisenstein and Aleksandrovאוקטובר' .4לפיכך נראה שבשיח הסובייטי לא היה מקום
ללוחמות האלה ,וההתעניינות הציבורית המחודשת בהן החלה רק אחרי התפרקות ברית
המועצות .לראיה ,ספרה האוטוביוגרפי של בוצ'קריובה תורגם לרוסית וראה אור ברוסיה
רק ב־ .2001התעניינות אקדמית בדמותה החלה גם היא באיחור ניכר ,ומעטים החוקרים ,הן
ב
ברוסיה והן מחוצה לה ,שעסקו בה עד עתה.
א ממשלת מעבר שהוקמה אחרי מהפכת פברואר  ,1917שנועדה להנהיג את המדינה עד הבחירות לאספה
המכוננת הרוסית.
ב בין אלה שעשו כן ראוי לציין את סרגיי דרוקוב ( )Drokovואת לורי סטוף ( )Stoffשספרה They Fought
 for the Motherland: Russia's Women Soldiers in World War I and the Revolutionהסב את
תשומת לבי לסיפורה של בוצ'קריובה והיווה נקודת מוצא למחקרי.
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ההתעניינות המחודשת ביומנה של בוצ'קריובה היא ביטוי למגמה רחבה יותר של מתן
במה ציבורית לסוגה האוטוביוגרפית ברוסיה של שני העשורים האחרונים .אחרי ביטול
הצנזורה ברוסיה (או למצער ,היחלשותה הניכרת) פורסמו יומנים וכתבי זיכרונות רבים
העוסקים בחיים בברית המועצות לשעבר ,וכרגע פתוח בפני חוקרי ההוויה הסובייטית
במאה העשרים קורפוס ספרותי רחב יריעה .עם זאת ,השימוש בחומרים אלה בתור מקורות
היסטוריים לגיטימיים עדיין אינו רווח 5.עיון מעמיק באוטוביוגרפיה של בוצ'קריובה
וניתוחה הם אפוא ,מצד אחד ,ניסיון למלא את החלל הקיים במחקר אודותיה תוך שימוש
בתאוריות מגדריות ,ומצד אחר ,ניסיון להשלמה חלקית של החסר בכל הנוגע לשימוש
היסטורי בנרטיבים אישיים אודות החיים ברוסיה ובברית־המועצות של המאה העשרים.

הספר
להלן אעמוד על מאפייני ה(אוטו)ביוגרפיה העיקריים ואתאר כמה מהבעיות והשיקולים
המתודולוגיים שעמדו לנגד עיני בבואי לנתחה .הספר Yashka, My Life as Peasant,
 Exile and Soldierפורסם בבריטניה ובארצות הברית בשנת  ,1919פרי שיתוף פעולה של
בוצ'קריובה עם העיתונאי הרוסי הגולה יצחק דון־לוין ( .)Don Levineעל פי עדותו של דון־
לוין ,הוא נפגש עם בוצ'קריובה בניו יורק בקיץ  1918במשך כמאה שעות שנפרסו על פני
שלושה שבועות ,והעלה את דבריה על הכתב .היא סיפרה לו את קורות חייה בסדר כרונולוגי
ברוסית ,השפה היחידה שבה היא שלטה ,והוא רשם את הדברים באנגלית והשתדל לתרגם
אותם מילה במילה .דון־לוין דימה את עצמו לכומר ,ואת דבריה של בוצ'קריובה לווידוי; את
הריאיון עמו הוא הציג כשונה מהראיונות שהיא העניקה עד אז לתקשורת – הפעם הדוברת
6
חשפה את האמת הפנימית שלה.
בטקסט דון־לוין נעלם וחוזר לסירוגין .מחד גיסא נראה כי אכן ניסה להישאר נאמן
למקור ,ולמשל לאורך הטקסט נשמר שימושה של בוצ'קריובה במילת הגנאי הרוסית
לאישה – באבה ( ,)babaוחוזרת הטעות של המספרת בשמו הפרטי של לנין ,שהיא קוראת
לו ניקולאי7.א מאידך גיסא ,הטקסט רהוט וקוהרנטי ,והשפה תקנית מכדי לשקף את שפתה
של איכרה שמעולם לא למדה ,אלא יצאה לעבוד מחוץ לבית בהיותה בת שמונה וחצי .אמנם
נקל להבין את בחירתו של דון־לוין לכתוב את רישומיו באנגלית ,אך ניתן גם להצטער
עליה ,מכיוון שמההיבט הלשוני הטקסט שטוח וחיוור ,לפעמים אף מתסכל .המחשה לכך
אפשר למצוא בהצהרתה של בוצ'קריובה בפני פקודותיה כי מרגע הגיוס הן חדלות להיות
נשים והופכות לחיילות 8.חשוב לציין שברוסית (כמו בעברית אך לא כמו באנגלית) יש
לשמות עצם מין דקדוקי .מן השימוש באנגלית במילה  soldiersלא ניתן לדעת אם הדוברת
א

ניקולאי השני ( – )1868–1918הקיסר האחרון של האימפריה הרוסית.
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השתמשה ב־ ,soldatiשמבחינת המין הדקדוקי היא צורת זכר ,והיא הצורה התקנית היחידה
בשפה הרוסית לתיאור חיילים בני שני המינים .אם אכן כך עשתה ,יש בכך מחיקה לשונית
של הזהות הנשית ורמז לחדירה לספירה גברית מובהקת ,כולל תביעת הנשים לזכותן
להשתמש במילה שיוחדה עד עתה לגברים באופן בלעדי כמעט ולהחילה על עצמן.
תיווכו של דון־לוין בין בוצ'קריובה לקוראיה ,ועתה בין בוצ'קריובה לבין הכותבים עליה,
מעמת אותנו החוקרים עם שאלות על מיקומנו ביחס למושא מחקרנו .לחידוד הנקודה הזאת
אשתמש בניתוחה של אירנה ַּפ ֵּפרנו ( )Papernoאת עמדת האינטליגנציה הרוסית ביחס
לכתיבה של הדיוטות.א בעקבות הסוציולוג זיגמונט באומן ( )Baumanפפרנו מבחינה בין
כותבים ש'מאשרים' את כתיבתם של ההדיוטות על ידי שהם מגיהים ומשכתבים אותה
והופכים אותה ל'ראויה לקריאה' של קוראים משכילים ,ובין כותבים המביאים את הטקסטים
כלשונם ומפרשים אותם למען קוראיהם .את ה'פרשנים' הללו פפרנו מאשימה בבידולו של
האחר ,הכותב המשכיל־למחצה .לדבריה ,פענוחו ופירושו של הטקסט למען הקורא מעלים
את המחבר ושולל ממנו את זכותו לסובייקטיביות 9.עם זאת ,נראה שגם כותבת מודעת
כפפרנו אינה מצליחה לבחור בין 'אישור' לבין פרשנות .המכשול הבלתי עביר הזה ,שהיא
מודעת לו ,מחדד את ההכרה במגבלות הכתיבה ההיסטורית בכלל .נראה שגם מודעות
ברורה לחסרונותיה של הגישה המפרשת אינה מאפשרת לדחותה לחלוטין ולהמירה בגישה
המאשרת ,ואף לא להתקדם אל מעבר למגבלות של שתי הגישות אל כתיבה היסטורית
'נכונה' או 'אתית' יותר.
10
ברוח זו בחרתי גם אני לנסות 'להיכשל בטעם' ,כלשונו של סמואל בקט .במוקד חיבורי
יעמוד אפוא הטקסט שהגיע לקוראיו רק הודות לכך שדון־לוין העלה אותו על הכתב,
התקינו ופרסמו; ואני אציג אותו לפני קוראיי בלוויית פרשנותי .במילים אחרות ,מחד
גיסא איני מעלימה את המחברת אלא מניחה לה לדבר ורואה בדבריה לא רק טקסט אלא
גם אמירה .מאידך גיסא ,איני מתעלמת מעמדת העליונות שיש לי ביחס אליה ,שכן באופן
בלתי נמנע ,מריה בוצ'קריובה ,שבעת כתיבת האוטוביוגרפיה שלה הייתה בת גילי כיום,
היא גם ה'אחר' שלי ,מעצם האפשרות שניתנת לי לכתוב עליה ומתוך כך גם לכתוב אותה.

מיזוגניות מעריצה והערצה מיזוגנית :נשים בשיח העממי והפוליטי
ברוסיה בשנים 1918−1905
כאמור ,האוטוביוגרפיה של בוצ'קריובה/דון־לון נכתבה בקיץ  1918וראתה אור כשנה לאחר
א בספרה ( Stories of the Soviet Experience: Memoirs, Diaries, Dreamsראו ברשימת
המקורות).
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מכן .כדרכם של כתבי זיכרונות ,הספר פותח לנו צוהר לעולמה הרגשי והאינטלקטואלי של
הכותבת (השותפה) בעת כתיבתו .אמנם ייתכן שבעת התרחשותם בפועל של האירועים
החשובים בחייה הייתה משמעותם בעיניה שונה מזו שהיא ייחסה להם בדיעבד – אבל
פרשנויות אלה ,אם היו ,אינן נגישות לנו ,וכך נכון גם באשר לתפיסותיה ברגעים שונים
בחייה את זהותה המגדרית ואת המונחים 'גבריות' ו'נשיות' – התפיסות שיעמדו במרכז
עיוני .כדי להיטיב להבין את עמדותיה של בוצ'קריובה עת גוללה את קורותיה בפני דון־
לוין אנסה לעשות מעין 'תצלום מסך' של דרכי השיח על נשים ועל נשיות ברוסיה של השנים
 ,1918–1905שנים שהיו דינמיות ורוויות תהפוכות הן בחיי בוצ'קריובה והן בתולדות העם
הרוסי .נקודת המוצא שלי היא ההנחה שזהותה של בוצ'קריובה כפי שהיא ביטאה אותה
ֵ
למשמ ַע חיים
בשנת  1918הייתה פרי השפעתן של דרכי שיח שונות שהתחרו על הזכות
ולעצב זהויות .מכיוון שאעסוק ,בין היתר ,בשיח הפמיניסטי ובשיח הסוציאל־דמוקרטי,
ובעיקר הבולשביקי ,בנוגע לנשים ,ניתן יהיה לטעון כי אין זה סביר להניח שאיכרה
אנאלפבית למחצה נחשפה לאופני שיח אלה .ואכן איני טוענת שבוצ'קריובה קראה את
כתבי קלרה צטקין ( )Zetkinאו השתתפה בחוגי־בית פמיניסטיים .עם זאת ,היא ביקרה
תכופות במוסקבה ובפטרוגרד ,נפגשה עם מנהיגים מכל רוחב הקשת הפוליטית ,עמדה
במוקד התעניינותן של פמיניסטיות רוסיות ואירופיות והשתתפה במהלך שירותה הצבאי
בעשרות אספות ומפגנים פוליטיים .בתוך כך היא נחשפה לדעות שונות ורבגוניות ,אם
במישרין ואם בעקיפין.
מעיון במחקרים על 'השאלה הנשית' ברוסיה האימפריאלית נראה שלאורך השנים אפיינה
דואליות מסוימת את תפיסת דמות האישה בעיני רוב הרוסים 11.מצד אחד ,האישה ,ובעיקר
האישה ה'פשוטה' (האיכרה או הפועלת העירונית) הייתה גורם נחשל בחברה ,מישהי
שמפגרת תמידית אחרי הגבר .בין היתר גורסת החוכמה הרוסית העממית ש"תרנגולת
אינה ציפור ,ואישה [ ]babaאינה בן אדם" 12.מנגד ,האישה נתפסה גם כחציו השני וההכרחי
של הזוג ההטרוסקסואלי ,והנישואין עם עקרת בית חרוצה שעוזרת לבעלה לשאת בעול
הקיום היומיומי נחשבו לברכה גדולה .האיכרים – המעמד החברתי שעמו נמנתה מרבית
אוכלוסיית רוסיה האימפריאלית – נזקקו לכוח העבודה הנשי ,והנשים עמלו בשדות שעות
ארוכות בצוותא עם בעליהן ועם בניהן 13.ובכל זאת ,כאמור ,הכינוי הרווח לאישה היה
המילה המזלזלת 'באבה' – שלא מצאתי לו מקבילה מתאימה באנגלית או בעברית.א בקרב
האינטליגנציה הרוסית המהפכנית רווחה תפיסת האישה בתור בת־לוויה שתפקידה להאציל

א המילה העברית הקרובה ביותר נראית לי 'נקבה' ,אך לנקבה יש גם שימושים לגיטימיים ,ולכן היא אינה
מזוהה לחלוטין עם גנאי וזלזול' .באבה' אינה משמשת אלא במשמעות של כינוי הזלזול העממי.
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על הגבר מטהרתּה; אך לשם כך היא נדרשה לעמוד באמות מוסר גבוהות יותר ,כראוי
14
לקדושים.
לכאורה ,תמונת העולם הפמיניסטית הייתה שוויונית יותר .תנועה פמיניסטית של ממש
התגבשה ברוסיה רק לאחר מהפכת  ,1905שבעקבותיה ניתן לציבור הרוסי חופש פוליטי רב
יותר .הנשים שהצטרפו לתנועה באו מקרב האינטליגנציה ,ועיקר מאבקן היה להשוות את
מעמדן הפוליטי של הנשים לזה של הגברים בכך שגם להן תוענק זכות הבחירה הפוליטית.
עם זאת ,נשים אלה נאבקו גם למען מטרות חברתיות כגון ביטול הזנות הממוסדת ומתן
תארים אקדמיים לנשים שסיימו את לימודיהן במוסדות להשכלה גבוהה .זו הייתה תנועה
קטנה של כמה אלפי נשים בלבד ,ורוב נשות רוסיה לא הזדהו עמה .רתיעה זו מהפמיניזם
נבעה בעיקר מתפיסתו כרעיון אליטיסטי שאינו מציע פתרון לבעיותיהן של פשוטות העם.
יתר על כן ,הפמיניזם הרוסי נקלע בין הפטיש של הריאקציונרים השמרנים ,שניסו להגן על
דמות האישה כרעיה וכאם ,לבין הסדן של המהפכנים הרדיקליים של השמאל ,שדחו אותו
15
בתור 'מגזרי יתר על המידה' והטיפו למאבק מעמדי כולל שאינו מגדרי.
הפמיניסטיות היו מתומכיה הנלהבים של בוצ'קריובה עת הקימה את גדוד־המוות
בשנת  .1917אורחת הכבוד של התנועה ,פעילת זכויות הנשים הבריטית אמלין פנקהרסט
( ,)Pankhurstהוזמנה ביוני  1917בעת ביקורה בפטרוגרד לסעוד עם בוצ'קריובה ,ומאוחר
יותר אף ביקרה בקסרקטיני הגדוד של בוצ'קריובה 16.הפמיניסטיות הרוסיות ,כמו גם
שותפותיהן האידאולוגיות בבריטניה ובמדינות אחרות באירופה ,קיוו שנכונותן של
נשים להשתתפות פעילה במאמץ המלחמתי תאפשר להן לדרוש את השוואת זכויותיהן
הפוליטיות לאלה של הגברים .תקוות
אלה מאפשרות לנו לדון בטבעו הדואלי
של הפמיניזם המוקדם הזה ולטעון שאף
שהפמיניסטיות הצהירו על שוויון בין נשים
וגברים ,בכל זאת הן הניחו שהגבר – על
זכויותיו וחובותיו – הוא מופת שהנשים
צריכות לשאת את עיניהן אליו 17.נראה
אפוא שמצד אחד הפמיניסטיות הרוסיות
חיזקו את ההגמוניה הגברית ומצד אחר הן
גם ערערו עליה.
גם יחסם של הבולשביקים לנשים היה
אמביוולנטי .מחד גיסא ,הנשים היו צפויות
להשתחרר מעול הקפיטליזם עם הגברים
בוצ'קריובה ופעילת זכויות הנשים הבריטית אמלין
פנקהרסט ((Pankhurst ,1917
ולבנות עמם חברה צודקת יותר כחברות
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שוות ערך .מאידך גיסא ,הבולשביקים ינקו ממסורות רוסיות מיזוגניות ותפסו את הנשים
כנחשלות ( )otstalieיותר מגברים .לפיכך הם ראו בנשים הן כלי קיבול נוחים לתאוריות
חברתיות חדשות והן מכשול פוטנציאלי בדרכם של המהפכנים הגברים .ההבדלים
בין המינים גם טושטשו וגם הודגשו ,והנשיות הצטיירה שוב ושוב כהוויה נחותה יותר
מגבריות .כך מהפכת פברואר ,שבה השתתפותם של הבולשביקים הייתה סבילה ,נתפסה
כמהפכה נשית ,וזאת לא רק משום שהנשים היו בין הכוחות הבולטים ביותר שהשתתפו בה.
המהפכה נתפסה ותוארה כיצרית ובלתי מאורגנת ,כמונעת על ידי רגש ולא על ידי תודעה,
ובמילים אחרות ,כמהפכה שנקשרה לתכונות נשיות סטראוטיפיות – וזאת בניגוד למהפכת
18
אוקטובר ,הגברית־רציונלית ,של הבולשביקים כמה חודשים מאוחר יותר.
בבחינה מקרוב של השוויון העתידי שהובטח לנשים נחשפים רבדים נוספים .אחת ההצעות
של הבולשביקים לשחרור האישה הייתה להעביר את האחריות על הילדים והבית מן המרחב
הפרטי שבתחום אחריותה של כל אישה אל המרחב הציבורי – אל המטבחים ,אל המכבסות
ואל המעונות השיתופיים שבהם היו אמורים לעבוד עובדים ועובדות בשכר 19.לכאורה היה
ברעיון זה כדי להעניק לאישה חופש פעולה רחב יותר; אך היה בו גם יסוד של מחיקת
הספירה הנשית המסורתית והכוונת הנשים לספירה גברית מובהקת ,תוך שימור מעמדה
של זו האחרונה כנעלה ולגיטימית יותר 20.דוגמה טובה לחלוקת העולם הבולשביקי ל'שוות'
ול'שווים יותר' היא המרת המילה 'באבה 'במילה 'חבר' ( .)tovarishchלכאורה 'טוואריש'
מדגישה את השוויון שבין המינים ,שכן גם גברים וגם נשים יכולים להיות 'חברים' ,אך ראוי
לציין שמבחינה דקדוקית זוהי לשון זכר שנכפתה על נשים ,ושכדי להפסיק להיות 'באבה'
צריך היה להסכים להיות 'חבר(ה)' – ולא אישה.

עיונים בסוגיית המגדר
סביר להניח אפוא כי לאורך חייה הבוגרים נחשפה בוצ'קריובה למסרים מעורבים על נשים
ועל נשיות ,וכי לדו־משמעות זו הייתה השפעה על כינון זהותה ועל תפיסותיה את הנשיות
ואת הגבריות .כדי להיטיב לעמוד על מורכבות התפיסות האלה נעזרתי בשני חיבורים
העוסקים בין היתר בנקודות המפגש שבין נשים ,או נקבות ,לגבריות' :זהויות במדים –
גבריות ונשיות בצבא הישראלי' מאת אורנה ששון־לוי ו־ Female Masculinityמאת ג'ודית
הלברסטם ( .)Halberstamמחקרה של ששון־לוי מתמקד אמנם בכינון הזהות הגברית בצה"ל
של ימינו ,אך הוא נוגע גם לסוגיה הכללית של השתלבות הנשים בתפקידים 'גבריים'
בצבא ,וחלק מן המונחים והרעיונות שבהם היא משתמשת יכולים להועיל גם בהקשר של
בוצ'קריובה  .בחיבורה ששון־לוי מסיקה שנשים שמשרתות בתפקידים הנחשבים לגבריים
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נוהגות לחקות דפוסי התנהגות גבריים מתוך רצון ליהנות מן היתרונות השמורים לגברים
בתור מי שמחזיקים בעמדות הכוח בצבא .אמנם ששון־לוי מודה כי באמצן תכונות הנחשבות
לגבריות הנשים חותרות לפירוק הקיבעונות של זהויות מגדריות ,אך מדבריה עולה שמה
שניתן לכנותו 'גבריות של נשים' (' )'female masculinityהוא בעיקר כמיהה שאינה ניתנת
לסיפוק למשהו חמקמק ובלתי מושג .לראיה ,אחרי שהחיילות הצעירות משתחררות מהצבא
וחוזרות לחייהן כאזרחיות ,נחסמת בפניהן הגישה למנעמי הגבריות ההגמונית ובעקבות
21
זאת מתמסמסים מאפייני הזהות הגברית שהן אימצו.
חיבורה של הלברסתם מתמקד בגבריות של נשים – זהות מגדרית המתקיימת בזכות
עצמה ,לא כחיקוי הגבריות הזכרית אלא כעוד זהות אפשרית מיני רבות הנמצאות
בספקטרום המגדרי .הלברסטם מפרקת את הקשר בין המין הביולוגי לבין המגדר ,וקוראת
תיגר על התפיסה שלפיה הגבריות היא נחלתם של זכרים בלבד .בעוד ששון־לוי מציעה
כמעט כמובן מאליו את הקשר בין גבריות לכוח ,הלברסטם מתנגדת להנחה שלאימוץ
הגבריות תמיד נלווית נגישות גבוהה יותר לכוח 22.בעיניה הבחירה בגבריות של נשים
היא אישית ולגיטימית ומניעיה אינם בהכרח תכתיבים פטריארכליים המאלצים את הנשים
לראות בגבריות את מה שששון־לוי מכנה 'נורמה אוניברסלית' ,שגם הנשים שואפות ליישר
עמה קו 23.יתרה מכך ,הלברסטם אינה ממהרת לסנגר על הפיכת תכונות הנחשבות לגבריות
לתכונות כלל־אנושיות שאינן מגדריות ,אלא תומכת בזכותן של נשים ביולוגיות לאמץ את
24
הגבריות על התכונות ועל הפרקטיקות המזוהות עמה.
בגישתי לניתוח זהותה המגדרית של בוצ'קריובה אשלב בין מה שניתן לכנות 'תפיסת
האובייקט' של ששון־לוי ,המחייבת לתת את הדעת על דרכי השיח המשפיעות על נשים
ביולוגיות בבואן לבחור בגבריות ,בנשיות או בשילוב בין שתיהן ,ובין 'תפיסת הסובייקט'
של הלברסטם ,קרי הענקת לגיטימציה מרבית לבחירה בזהות מגדרית גברית .כשאישה
ביולוגית בוחרת בזהות שאינה נשית גרידא ,דהיינו בזהות גברית או בזהות גברית־נשית
משולבת ,מתחייב מכך ויתור מלא או חלקי על הנשיות שעמה מצפים ממנה להזדהות.
אימוץ הגבריות והוויתור על הנשיות הם תהליכים מקבילים ,אך הם אינם מונעים בהכרח
על ידי אותם הכוחות .כך ,במקרה של בוצ'קריובה המניע לבחירתה בגבריות היה רצונה
לאמץ תכונות ופרקטיקות גבריות מעצם הזדהותה עם התכונות והפרקטיקות האלה.
אופני השיח הרוסיים ,שראו את הגבריות כנעלה יותר ,לא הניעו את בוצ'קריובה לאמץ
זהות מגדרית גברית (אימוץ של זהות מגדרית שאינה הולמת לכאורה את המין הביולוגי
מחייב מניע רגשי־קוגניטיבי אישי עמוק) ,אך הקלו עליה לשלב זהות זו בזהותה הכללית.
ובהתאמה ,גבריותה של בוצ'קריובה נראית מגובשת יותר מנשיותה .באשר לנשיותה ,זו
נראית מקוטעת ובלתי־סדורה הרבה יותר ,מאחר שהתהליך האמביוולנטי של הוויתור עליה
בד בבד עם הניסיון לשמר אותה הושפע מדרכי השיח ,שבהן כאמור היו שלובות ההערכה
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והשנאה כלפי נשים וכלפי נשיות .במילים אחרות ,נראה שבתהליך בחירתה של בוצ'קריובה
בגבריות כיסוד בזהותה היא התלבטה אם לשמור על הנשיות – ולהיות אישה נשית־גברית –
או לוותר עליה כליל ולהיות אישה ביולוגית הבוחרת בזהות מגדרית גברית בלבד.

ממריה פרולקובהא ליאשקה :זהות מגדרית רווית סתירות
מריה פרולקובה ( )Frolkovaנולדה ב־ 1889בכפר קטן במחוז נובגורוד ()Novgorod
למשפחת איכרים קשת־יום .כשהייתה בת שש עברה המשפחה לסיביר בחיפוש אחר
פרנסה ,וכשהייתה בת שמונה וחצי נשלחה לעבוד בתור אומנת של ילד צעיר יותר .מאוחר
יותר עבדה בחנות למכירת מזון ומוצרי סדקית כדי לסייע לאמה בפרנסת המשפחה .אביה
עבד מעט ושתה הרבה ,וגם הרבה להכות את נשות המשפחה ,ועולמה של הנערה הצעירה
נראה לה באותן השנים 'אפור ,מכאיב ובלתי מובן' .אז גם שקלה בפעם הראשונה מני רבות
להתאבד 25.מאז מלאות לה חמש־עשרה היא החלה לבקר בתיאטרון המקומי ,שם מצאה
מעט מפלט מקשיי היומיום .מחסה אפשרי אחר היא קיוותה למצוא בנישואין עם מאהבה
הראשון ,קצין צעיר שאותו פגשה בעת שעבדה בבית הוריו ,אך הלה סירב לשאתה בגלל
מוצאה הפשוט .הצעירה הכאובה מיהרה אפוא להינשא למחזר אחר ,אפנסיי בוצ'קריוב.
בקיץ הראשון של חייהם המשותפים עבדו בני הזוג בוצ'קריוב בסלילת כבישים .אפנסיי,
שגם הוא נטה לשתייה ולאלימות ,היה ונשאר פועל מן השורה ,ואילו בוצ'קריובה הוכיחה
את עצמה כעובדת מוכשרת וקודמה לדרגת ניהול זוטרה .חיי הנישואין עלו על שרטון
ובוצ'קריובה ניסתה לברוח מבעלה ,אך היא נתפסה על ידי קצין משטרה שגילה שתעודת
הזיהוי שהיא נושאת היא של אמה .כתנאי לשחרורה הוא אילץ אותה להתלוות אליו למשך
הלילה .בוצ'קריובה אינה מפרטת מה היא חוותה באותו הלילה ,אך היא רומזת לניצול מיני
באמרה שהיא נאלצה לסבול 'בושה והשפלה' 26.זוהי הפעם הראשונה ,ולא האחרונה ,שהיא
מספרת על ניצול הגברים את סמכותם המקצועית כדי לקבל טובת הנאה מינית.
מיואשת מכישלון ניסיון הבריחה שלה ניסתה בוצ'קריובה לשים קץ לחייה בקפיצה
לנהר' .הו ,כמה מרגש למות!' ,סיפרה מאוחר יותר על רגשותיה באותו הרגע 27.היא ניצלה,
ובלית ברירה חזרה להתגורר עם בעלה .בהיותה בת תשע־עשרה וחצי נמלטה ממנו לאחר
שהצליחה להשיג את מסמכי הזיהוי שנדרשו כדי לאפשר לה לנוע ברחבי רוסיה .בהגיעה
לאירקוטסק ( ,)Irkutskשם גרה אחת מאחיותיה ,שוב מצאה עבודה בסלילת כבישים ,אך אז
חלתה ונאלצה לעזוב את עבודתה .היא החלה לעבוד כמשרתת בביתה של עשירה מקומית,
בטרם התברר לה כי הובאה לבית־בושת .בוצ'קריובה ההמומה נמלטה לתחנת המשטרה
א
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המקומית ,שם הוצע לה לעבור לגור עם אחד הקצינים .היא חזרה לבית הבושת ,נעלה את
דלת חדרה ושוב ניסתה להתאבד ,הפעם בבליעת רעל .הפעם הציל אותה אחד ממבקרי
המקום ,יעקב בוק ( ,)Bukמי שהפך לימים לבן זוגה ,אף שהם לא התחתנו.
במהלך שנות חייה הראשונות עם בוק רוותה בוצ'קריובה נחת .בני הזוג פתחו משחטה,
והיא למדה את מלאכת הקצבות ועסקה בה עם בן זוגה .אף שהייתה האישה הראשונה
בשכונתה שעסקה בעבודה זו ,שבדרך כלל שמורה לגברים בלבד ,נראה כי הדבר לא נתפס
בעיניה כיוצא דופן במיוחד ,ובסיפור חייה היא אינה מתעכבת על עובדה זו .שלוות חייהם
של בני הזוג נקטעה כשבוק ,אסיר משוחרר ,שב ונאסר בשנת  .1912לדברי בוצ'קריובה,
היה זה בעקבות ניסיונו להעניק מקלט למהפכן נמלט .אך מתיעוד ארכיוני עולה שבוק היה
גנב ושודד ולא מרדן פוליטי 28.את ניסיונה של בוצ'קריובה לתאר את בן זוגה כמי שהתנגד
לאוטוקרטיה ניתן אולי לייחס לזמן שבו הועלו זיכרונותיה על הכתב :נראה כי בשנת 1918
היה נוח יותר להיות מהפכן ולא אחד מ'ערב רב של קרימינלים' 29.תהא סיבת מעצרו של בוק
אשר תהא ,בוצ'קריובה התלוותה אליו כשנשלח לגלות ביאקוטסק ( .)Yakutskבניסיונה
למנוע את הגלייתו ליישוב צפוני ומרוחק יותר היא נכנעה לשידוליו של המושל המקומי
לשכב עמה בתמורה לכך שיפרוס את חסותו על בוק .הקרבתה זו לא הניבה את התוצאות
המצופות ,ושוב ניסתה בוצ'קריובה לשים קץ לחייה .לאחר שניצלה ברגע האחרון והובהלה
לבית החולים המקומי ,חזרו בני הזוג ומצאו את עצמם ביישוב הנידח אמגה ( .)Amgaהחיים
בצפון לא היטיבו עם בוק ,וגם הוא החל להכות את בת זוגו .בוצ'קריובה שקלה לעזוב אותו,
אך לא העזה לעשות כן לפני אוגוסט  ,1914עת הגיעו לסיביר הידיעות על פרוץ מלחמת
העולם הראשונה" .לעזוב את יאשה עבור הנוחות והביטחון האישיים ,זה היה משהו שלא
יעלה על הדעת" ,נימקה את החלטתה" ,לעזוב אותו למען הקרבה לא אנוכית – זה עניין
30
אחר".
את שנות חייה של בוצ'קריובה בטרם עזבה את בוק כדי להתגייס לצבא היא מתארת
כ'שנים הנשיות' של זהותה .אמנם ,כאמור ,כבר אז גילתה התעניינות במשלחי יד גבריים
בהגדרתם ,כגון קצבות וסלילת כבישים ,אך לא חתרה במובהק תחת זהותה הנשית.
לכאורה' ,השנים הנשיות' הן שנותיה הרעות – היא הוטרדה ונוצלה מינית ,הגברים שבחייה
היכו אותה ,הגבר האהוב נטש אותה ,היא שקלה להתאבד וגם ניסתה לעשות זאת ,ונאלצה
להיפרד מהחיים שהתרגלה להם כדי ללוות את בן זוגה כשהוגלה ליאקוטסק ולאחר מכן
לאמגה .עם זאת ,תיאורה את השנים האלה מרמז גם על הכוח והמעלות הטובות ()virtues
הגלומים בנשיות – בתור אישה הייתה יכולה להיטיב עם בן הזוג ולמנוע את הגלייתו ליישוב
מרוחק יותר .ובוק שידע זאת ,התחנן שתשתדל אצל המושל ,ונתקף זעם כשנדמה לו שהיא
אינה עושה די לטובתו .יתר על כן ,נראה שהתעכבותה על מסעותיה עם בוק ברחבי סיביר
היא ניסיון להתכתב עם סמל הנשיות הרוסית ההרואית והנערצת – נשות הדקבריסטים
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שליוו את בעליהן לגלות בסיביר כמאה שנים לפני כן 31.נראה אפוא כי תלאות חייה בתור
אישה לא היו סיבה מספקת לנטישת הנשיות ,וייתכן שהסבל נתפס בעיניה דווקא כאמצעי
לכינון דמותה כקדושה־מעונה.
נקודת המפנה בחייה של בוצ'קריובה הייתה פרוץ המלחמה .אמנם נראה כי החיים עם בוק
אכן גדשו את סאת הסבל ,אך היה זה הרצון להילחם אשר משך את בוצ'קריובה יותר מהרצון
לעזוב את בן זוגה .ואמנם ,עוד זמן רב אחרי עזיבתה התייסרה על שנטשה אותו .ובכל זאת,
הכמיהה לשדה הקרב הייתה חזקה יותר .בוצ'קריובה מדברת על המלחמה בפתוס מובהק:
"נפשי התעוררה [ובדמיוני ראיתי] עולם חדש קם לתחייה – עולם טהור יותר ,שמח יותר,
קדוש יותר" 32.הרצון להפוך לחייל(ת) מן המניין הוא שהניע אותה להתחיל בתהליך אימוץ
הגבריות ,הזהות המגדרית היחידה שאפשרה לאדם ברוסיה האימפריאלית להפגין תכונות
כגון אומץ ותושייה בשדה הקרב ,לפעול באלימות ,ואף להקריב את חייו – כל מה שהסעיר
את רוחה של בוצ'קריובה" .רוח ההקרבה אחזה בי" ,אמרה" ,ארצי קראה לי ,וכוח פנימי
33
בלתי ניתן לשליטה דחף אותי".
בוצ'קריובה נמלטה אפוא מאמגה ,חזרה לבית הוריה בטומסק ( ,)Tomskוביקשה להתגייס
לגדוד המילואים ה־ 25שהוצב בעיר .האישה הצעירה התקבלה בגיחוך ,ואולי כדי להיפטר
ממנה הוצע לה להגיש בקשת גיוס לקיסר .בוצ'קריובה שלחה מברק ,ולהפתעת כולם
קיבלה מברק חוזר המאשר לה להצטרף לשורות הצבא בתור מתנדבת .את רגע הקראת
המברק כינתה "המבורך ביותר" בחייה 34.שיערה קוצץ ,היא קיבלה מדים ורובה ,ועברה
להתגורר בקסרקטין ,למורת רוחם של בני משפחתה .בימים הראשונים לשירותה החיילים
הטרידו והקניטו אותה ,אך עד מהרה היא הפכה להיות 'אחת מהם' ,ולעתים קרובות הוזמנה
לשהות בחברתם בשעות שלאחר האימונים .כשנשאלה לכינוי שבו היא תרצה להיקרא היא
בחרה בשם החיבה של בוק – יאשקה ( .)Yashkaבעת שהותו של הגדוד בטומסק היא קיבלה
אישור ללכת לבית המרחץ הציבורי לנשים ,אך אחרי היציאה לחזית היא נאלצה להתרחץ
עם עמיתיה לנשק .תחילה חשה מבוכה ,אך הזוהמה התמידית הכריעה אותה ,ועד מהרה היא
הסתגלה למציאות החדשה.
בחזית הוכיחה את עצמה בוצ'קריובה כלוחמת אמיצה ,ואף עוטרה במדליה לאחר שבמהלך
הקרב הראשון שבו השתתפה הצילה פצועים רבים שהושארו בשטח ההפקר .לאורך הספר
היא מתארת את מה שרבים תפסו כחוסר התוחלת של המלחמה ההיא – התקפות ונסיגות
חוזרות ונשנות ,המוני הרוגים ופצועים ,וחיילים שמאסו במלחמה בלתי מובנת – אך אף
לרגע אין היא מהרהרת על נחיצות המלחמה או על האלימות שהיא ראתה ואף נטלה בה
חלק .רק פעם אחת הרשתה לעצמה 'להתפרק' – בעת שהעבירה את הלילה בשוחה גרמנית
שנכבשה על ידי הרוסים ,מעדה על גופה מבותרת ,ולדבריה "צווחה בהיסטריה" 35.את
הפעם הראשונה שבה היא דקרה אדם למוות היא מתארת בלשון כמעט טכנית .אמנם לאחר
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מכן תהתה אם אכן הצליחה לדקור גרמני ,אך ההרהור הזה נראה יותר כפליאה על יכולתה
הפיזית ולא כתהייה מוסרית.
המלחמה היטיבה עם בוצ'קריובה .היא נפצעה פעמים אחדות ,ופעם אחר פעם התעקשה
לשוב לחזית ,אחד המקומות היחידים שהסבו לה אושר" .חריקת הפגזים ושריקת הכדורים
היו בדמיוני למוזיקה" ,סיפרה על הצטרפותה המחודשת לגדוד לאחר החלמה מפציעה; "הו,
אחרי הכול ,החיים אינם כה חיוורים וחסרי משמעות" 36.מעניין איך הפציעות הפיזיות של
בוצ'קריובה ותנאי החיים הקשים בשוחות – מחסור במזון ,קור ,בוץ ומדים שורצים ברמשים
– סייעו לה לכונן את הפן הגברי בזהותה .לפי הלברסטם ,המזוכיזם הוא מאפיין מובהק
של הגבריות 37.אמנם היא כותבת ספציפית על גבריות זכרית ועל סמלי תרבות דוגמת
רוברט דה־נירו בסרטו 'השור הזועם' ,אך נראה לי שהבחנה זו תקפה לכל גבריות .היכולת
לסבול אלימות ולהתענג עליה ,הצורך להוכיח סיבולת פיזית לאורך זמן ,ההרואיות הנלווית
לצלקות – כל אלה הם אכן סממנים גבריים מובהקים ,שבוצ'קריובה מיהרה לאמצם.
בחוויות הזהות הנשית שלה היא נפגעה מאלימות פיזית שאותה היא הסכימה לשאת רק
חלק מהזמן ,בתור חובה נשית בלתי נעימה ,בין ניסיון אובדני אחד למשנהו .לעומת זאת,
חייה בזהות בעלת סממנים גבריים אפשרו לה לקדש את האלימות הפיזית שהיא הפנתה
כלפי העצמי ולהתענג עליה" :הגז הקטלני חדר דרך חלק [מהמסכות] וגרם לעינינו לכאוב
ולדמוע" ,מתארת בוצ'קריובה את אחד הקרבות" ,אך היינו חייליה של אימא רוסיה ,שבניה
38
[הדגשה שלי – ק.א ].רגילים לאוויר מחניק ,ולכן התגברנו על האדים".
נראה אפוא שבוצ'קריובה מתארת את שנות הלחימה שלה בצד הגברים כ'שנים גבריות',
ובתקופה זו הנשיות עולה רק פעמים מעטות על פני השטח .דומה שנשיותה נדחקה לקרן
זווית ,ואל נשיותן של האחרות היא הפנתה עיניים גבריות ומבט מיזוגני מעט .כך לדוגמה
סיפרה כיצד הטרידה פעם איכרה מבוגרת לשם השעשוע כשהחיילים מצאו מחסה בפני
הגשם באחד האסמים בכפר הסמוך למקום שהיית הגדוד .בוצ'קריובה ,קצוצת שיער
ולבושה במדי הצבא ,החלה להחמיא לאישה שאותה כינתה "באבה בגיל העמידה" – מושא
הטרדה נוח לחיילים צעירים 39.האישה נרתעה מחיזוריו של מי שחשבה לגבר עקשן ,ואילו
בוצ'קריובה המשיכה להשתעשע ואף ניסתה לנשק את האישה ,כשברקע קריאות עידוד
ופרצי צחוק של חבריה .רק לאחר שהאיכרה אחזה בקרש ואיימה להלום במחזר חשפה
בוצ'קריובה את מינה הביולוגי ,אלא שהאיכרה הזועמת מיאנה להאמין לה ,ובוצ'קריובה
40
נאלצה לשכנעה על ידי שפרמה את כפתורי מעילה.
בפעמים המעטות שבהן עומתה עם מינה הביולוגי במהלך שנותיה הראשונות בצבא,
הפגינה בוצ'קריובה אי־נוחות מובהקת או ייחסה את הפגנת הנשיות לכורח הנסיבות.
פעם אחת ,בתיאטרון מאולתר שהחיילים הקימו בחזית ,ביקש אותה מפקדה שתשחק את
תפקיד האישה הראשי במחזה שחיבר אחד הקצינים .במחזה היו רק שתי דמויות נשים – את
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בוצ'קריובה ופקודותיה לפני יציאתן לחזית ,פטרוגרד ,יוני .1917

האחת גילם קצין צעיר ,והיה מובן מאליו שאת הדמות השנייה תגלם "האישה האמתית".
בוצ'קריובה נעתרה באי־רצון .פעם אחרת בחרה להזדהות כאישה כשנפלה בשבי הגרמנים:
"אני אישה ,לא חיילת" ,הכריזה בפני חוקריה ,בהדגישה את הדיכוטומיה שבין הנשיות
41
לבין האפשרות והיכולת לשרת בצבא.
מהפכת פברואר  1917טרפה את קלפיה של בוצ'קריובה .תסכולם של החיילים מהמלחמה
גבר מאוד ,המשמעת הצבאית התרופפה ,ובגדודים התכנסו תכופות אספות פוליטיות.
בוצ'קריובה הרגישה ש"[החיילים] כבר לא שפויים" 42.בניגוד לרבים מחבריה לנשק היא
תמכה בהמשך הלחימה בגרמניה ,אך משנוכחה שהיא בדעת מיעוט ,היא החליטה לעזוב את
הצבא ,ששינה את פניו ,ולשוב הביתה .זמן קצר לפני שעשתה כן היא פגשה את יושב ראש
ָ
הדּומה הרביעיתא רודזנקו ( ,)Rodziankoנסעה עמו לפטרוגרד ,ובפגישה עם נציגי החיילים
העלתה את ההצעה להקים גדוד נשים שיישלח לחזית כדי "להוות דוגמה לצבא ולהוביל
את הגברים לקרב" 43.בוצ'קריובה לא הייתה הראשונה שהעלתה רעיון כזה ,אך בסופו של
דבר הייתה הראשונה שהצליחה ליישמו' 44.גדוד־המוות' הנשי קיבל את ברכת שר המלחמה
קרנסקי ( ,)Kerenskyובמאי  1917התגייסו לשורותיו כאלפיים מתנדבות.ב משמעת הברזל
א
דּומה ,הבית התחתון של בית הנבחרים ברוסיה האימפריאלית (וכן בפדרציה הרוסית של ימינו) .הדומה
ָ
הרביעית כיהנה בשנים .1912-1917
ב בשם 'גדודי מוות' כונו יחידות מתנדבים שחבריהן הצהירו על נכונותם למות למען הצלת המולדת .ראה
סטייטס ( ,)1978עמ' .297
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בוצ'קריובה וחיילות גדוד המוות הנשי הראשון באימונים

של בוצ'קריובה וסירובה לכל צורה של התארגנות פוליטית בתוך הגדוד הניעו נשים רבות
לעזבו .נשים אחרות גורשו ממנו על ידי בוצ'קריובה .הנותרות – כ־ 500במספר – נשלחו
45
לחזית המערבית בשלהי חודש יוני של אותה שנה.
תיאור הקמת גדוד־המוות וקורותיו מאפשר להתרשם מהתמודדותה המחודשת של
בוצ'קריובה עם הנשיות .בעוד שעד כה יכלה להתעלם מהיסוד הזה של זהותה ,או למצער
לא להחשיב אותו לרלוונטי בעת כתיבת ה(אוטו)ביוגרפיה ,הנה עתה ,כשהייתה בקרב
נשים ,הפיקוד על הנשים והסנגור עליהן בפני הגברים מחלצים ממנה מגוון התייחסויות
והערות שמהן ניתן ללמוד על זהותה המורכבת ועל יחסה הדואלי לנשיות .מצד אחד היא
תופסת את הנשים כחומר גלם בעייתי למלאכת הפיכת האזרחים ללוחמים :הן קלות ראש,
מוסריותן המינית מוטלת בספק ,ובריאותן הפיזית רופפת מזו של הגברים .מצד אחר נראה
כי הגברים עצמם אינם יכולים עוד להיות נושאי הגבריות ההרואית – שהרי הם מאבדים
את עצמם לדעת בפעילות מהפכנית ובהתיידדות מסוכנת עם האויבים הגרמנים שבשוחות
שממול .הצלתה של רוסיה מחורבן חייבה את בריאתם של גברים חדשים; ובעיני בוצ'קריובה
הנשים נשארו היחידות שיכלו לשאת בעול הגבריות .כדי להפיח בחיילות שעליהן פיקדה
רוח גברית היא אסרה על כל סממני הנשיות המסורתיים והסטראוטיפיים :שיער הנשים
נגזז ,נאסרו צחקוקים ,וכל התנהגות שנתפסה כבלתי הולמת הייתה עילה לשחרור מיידי
מהגדוד.
עם זאת ,על הנשים הוטל להפוך לגברים בלי לשכוח את הנשיות ואת האחריות הנלוות
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לה" .גברים יאמרו שנשים אינן מתאימות לעבודה רצינית ,אינן יודעות כיצד לבצע משימה
מתחילתה ועד סופה ,ואינן מסוגלות שלא לריב" ,התרתה בוצ'קריובה בפני החיילות .ולבל
ינסו להמרות את פיה ולהמריד את הגדוד הוסיפה" :אנו נהיה למשל ולשנינה בעולם כולו,
והמעשה שלכן יטיל כתם נצחי על מיננו" 46.הקדּושה ,הטוהר והצניעות הנשיים היו אמורים
לאפיין את נשות הגדוד ,ובוצ'קריובה רצתה שהנשים ילכו לחזית "כקדושות ,בתקווה כי
47
כדורי האויב לא יפגעו [בהן]".
באותה התקופה עשתה בוצ'קריובה שימוש חתרני בהיבטים הנשיים של זהותה.
כשקרנסקי ואחד מקציניו הבכירים דרשו ממנה לאפשר התארגנות ייצוגית של חיילות
בתוך הגדוד ,היא סירבה .בתארה את סירובה היא מספרת איך צווחה ופתחה את מעילה
לרווחה בהצביעה על החזה והציעה להרוג אותה ,התנהגות שהיא עצמה מכנה – "כניעה
להיסטריה" .בהתנהגות הסטראוטיפית הזו (שהרי ההיסטריה נחשבה במשך שנים
לפתולוגיה נשית מובהקת) היא השיגה את מטרתה .הקצין הבכיר נאנח ,מלמל כי "זהו שטן
ולא אישה" ויצא את החדר 48.כמה חודשים אחרי כן היא חזרה והתעמתה עם קרנסקי על
רקע התעקשותו להקים מועצת חיילות בתוך הגדוד .הפעם הכריזה שהיא מסרבת לשרת
תחת פיקודו ,תלשה את דרגותיה ,הטיחה אותן בפניו ועזבה את החדר .קרנסקי ההמום הורה
להוציאה להורג בירייה ,אך שתדלנות הנוכחים במקום מנעה את רוע הגזירה" .היא סבלה
יותר מכל חייל אחר בחזית" ,ניסו ללמד עליה זכות" ,וזאת מכיוון שסבלה גם בתור אישה
וגם בתור חיילת" 49.אנו רואים אפוא כי בוצ'קריובה הצליחה לקדם את מטרותיה ולהיחלץ
בשלום ממצבים רגישים בנצלה לטובתה תפיסות רווחות על התנהגות ואופי נשיים .בין
שהייתה 'אישה־שטן' או 'אישה־קורבן' ,היא זכתה כמה פעמים לסלחנות־יתר מצד הגברים
שהיו בעמדות כוח.
תומכי 'גדוד המוות' קיוו שמראה הנשים הלוחמות יעודד את הגברים לצאת לשדות
הקרב בכוחות מחודשים וכי לוחמים זכרים יימנעו מישיבה בשוחות עת הנשים יסתערו על
האויב .אך בפועל ,הגדוד – כמו גם יחידות נשים אחרות שהוקמו בעקבותיו – לא הצליח
להרים את המורל של החיילים" 50.הייתה זו אשליה ,והתפכחותי לא איחרה לבוא" ,אמרה
בוצ'קריובה לאחר שנוכחה לדעת שרוב הגברים נשארו במקומם בעת שהגדוד שלה יצא
למתקפה הראשונה שלו בתחילת יולי  51.1917גם תיאורי הקרב והתנהגות הלוחמים משני
המינים חושפים את הדואליות המאפיינת את תפיסת המגדר של בוצ'קריובה .את הנשים
שיצאו למתקפה – את אותן נשים שנשלחו לחזית כדי להרים את מורל הלחימה של הגברים
– היא מתארת כמי ש"היו מעודדות מנוכחות הגברים לצדן" 52.נראה אפוא שהיא תופסת את
מושג האומץ האמיתי בתור תכונה גברית מובהקת .כך הלוחמות זקוקות לגברים אמיתיים
שיאצילו עליהן מרוח הלחימה ,ואילו גברים השואבים עידוד מנשים האוחזות בנשק הם
בבחינת זכרים שוויתרו על גבריותם.
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חיילות הגדוד הפצועות בבית־חולים בפטרוגרד

54

ובכל זאת ,גם מהותו של אותו אומץ אמיתי מתגלה כחמקמקה .קארן פטרון (,)Petrone
א
טוענת שהחייל האידיאלי ,הגברי ,הוא מי שמפגין שליטה עצמית ,קור רוח ורציונליות.
באומץ שמניעיו הם מזג חם ,היסטריה או פנטיות רואים לרוב תכונה נשית – או התנהגות
של ה'אחר' מבחינת הגזע והאתניות – ולכן נצבע אומץ זה בגוון שלילי 53.ואכן בוצ'קריובה
מתארת את התנהגותה בזמן שפיקדה על גדוד המוות של הנשים בתור התנהגות שופעת
רגשות ופנטית :היא ששה אלי קרב גם כשחיילים אחרים היו משוכנעים שהמתקפות על
השוחות של הגרמנים חסרות תוחלת ,והיא יצאה למתקפה אף כשנראה שרוב הגברים
לא יצטרפו ,מה שגרם לגדוד שלה לספוג אבדות בנפש ולחזור לעמדותיו המקוריות עם
כמה עשרות פצועות .ועם זאת ,מי שנהגו בדרך הראויה היחידה היו היא והנשים שעליהן
פיקדה – ולא הגברים קרי הרוח והרציונליים ,שנשארו מאחור .הגברים הפקירו את רוסיה;
הנשים יצאו לקרב אבוד מראש במאמץ לשמור על כבודה לנוכח פני האויב .אמנם האומץ
היה ונשאר פריווילגיה גברית – ולכן הוא אינו נחלתן של הנשים ככלל אלא שמור לאלו
שמאמצות את הגבריות – אך בו בזמן הביטחון במהותו של האומץ עורער דווקא בגלל
ההתנהגות הנתפסת כנשית־סטראוטיפית.
הקרבתן העצמית של נשות גדוד המוות לא עשתה רושם על החיילים .הם המשיכו
להטריד ולגנות את הלוחמות שנשארו בחיים ,וחודשים אחדים אחרי הקרב הוחלט לפרק
את הגדוד .בשנת  1920טענה בוצ'קריובה בחקירתה בשירות הביטחון החשאי ,ה'צ'קה'
א

בחיבורה Masculinity and Heroism in Imperial and Soviet Military-Patriotic Cultures

(ראו ברשימת המקורות).
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( ,)Chekaשאחרי מהפכת אוקטובר  1917היא
קיבלה מפטרוגרד מברק שהורה לה לפרק את
הגדוד ומיהרה למלא את הפקודה 55.לעומת זאת,
בזיכרונותיה נכתב שהיא החליטה לפרק את
הגדוד אחרי שחיילים זועמים שהתנגדו להמשך
הלחימה התעמתו עם החיילות בניסיון לגרום להן
להתפרק מנשקן .הנשים נמלטו אז ליער ולאחר
שהסתתרו ימים אחדים הן יצאו ממנו בקבוצות
קטנות ושבו לביתן לבושות בבגדי נשים" .היה
זהו סיום מעורר רחמים לפרק הרואי בתולדות
56
הנשים הרוסיות" ,סיכמה בוצ'קריובה.
עד לאחרונה רווחה ההנחה שבוצ'קריובה
הוצאה להורג בשנת  ,1920אחרי שחזרה
מנסיעתה לארצות הברית ולבריטניה במטרה
בוצ'קריובה בעת ביקורה בארה"ב1918 ,
ולשכנע את מנהיגיהן לעזור לרוסיה ולאפשר
לה להמשיך במלחמתה נגד הגרמנים .לאחר שובה היא ניסתה לחבור לכוחות הלבנים,
אך נעצרה על ידי הצ'קה כשניסתה להקים פלוגה של אחיות ,לבקשתו של הגנרל קולצ'ק
( .)Kol'chakבניגוד לכך ,לפני כשלוש שנים פרסם ההיסטוריון הרוסי סרגיי דרוקוב
( )Drokovמאמר שבו טען שבוצ'קריובה אכן נידונה למוות ,אך ניצלה בעקבות התערבותו
של דון־לוין שהגיע לרוסיה כדי להתחקות על עקבותיה .היא נישאה בשנית ,החליפה את
שם משפחתה ועברה עם בעלה להתגורר בחרבין ( ,)Harbinמשם הוחזרה המשפחה בכפייה
לברית המועצות ב־ 57.1927קורותיה מאז ועד יום מותה טרם הובאו לפרסום.

סיכום
החיבורים המעטים שהוקדשו עד כה לדמותה של מריה בוצ'קריובה הדגישו את הקלות
שבה היא הסתגלה לעולם הגברי .היא מתוארת בהם כאישה שנהגה לקלל ,לעשן ,ללעוס
טבק ,להציג לראווה את צלקותיה ,לדבר על עצמה בלשון זכר ,לשתות כ'אחד הבחורים' וכן
להכות את החיילות שעליהן פיקדה 58.את זהותה המגדרית עיצבו חוקרים בתור זהות גברית
סטראוטיפית – ובאחד החיבורים מועלית ההשערה שגם העדפותיה המיניות היו גבריות
סטראוטיפיות ,כלומר שהיא נמשכה לנשים 59 .דומה שאפיון זה מסתמך על קטעי עדויות
מעטים ,שאף אותם אפשר לקרוא בפרשנויות שונות וסותרות .כך לדוגמה ,את ביקורה
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בבית בושת בדמות יאשקה והסכמתה שזונה צעירה תשב על ברכיה/ו אמנם אפשר לפרש
כביטוי למשיכתה לנשים ,אך מנגד יש לזכור גם את אהבתה ואת משיכתה לגברים שהיו
בחייה ,ואת העובדה שאחרי המלחמה היא בחרה להינשא לגבר .יתר על כן ,כפי שהראיתי
לעיל ,עיון מדוקדק בסיפור חייה של בוצ'קריובה ובדרך שבה היא סיפרה אותו מאפשר
לדלות ממנו פרגמנטים שמאירים את תפיסותיה ואת זהותה המגדרית באור אחר.
בשונה מנשים רבות במהלך ההיסטוריה הרוסית שהצטרפו לצבא הרוסי בשמות גבריים
והתחזו תמיד לגברים – ובהן ראשונת הקצינות הרוסיות ,נדז'דה דורובה (– )Durova
בוצ'קריובה בחרה להתגייס בתור אישה ,ואימוצה האינטנסיבי את מאפייני הזהות הגברית
נעשה מתוך מודעותה לקיומה המתמיד של הנשיות ,גם אם זו הוצנעה .לראיה ,גם כשהיא
פלירטטה עם אישה תוך שהיא מדגישה את גבריותה כמתואר לעיל ,באקט שהחברה תופסת
לרוב כאימוץ מוחלט של הגבריות ,היה ברור לכל הנוכחים שלפניהם פרודיה על התנהגות
גברית ולא ניסיון אמיתי 'לעבור' (' ,)'to passמה שמסביר את העידוד ואת פרצי הצחוק של
עמיתיה הגברים באותו אירוע.
זאת ועוד :לא מצאתי עדויות לכך שבוצ'קריובה אכן דיברה על עצמה בלשון זכר .אמנם
נכון שמהטקסט באנגלית לא ניתן לדעת באיזו לשון השתמשה כשסיפרה את סיפורה לדון־
לוין ,אך בפעמים המעטות שבהן הצמידה את כינויה הגברי לשם משפחתה השתמשה בצורה
הדקדוקית המעורבת יאשקה בוצ'קריובה – שילוב של שם פרטי גברי עם ההטיה הנקבית
של שם משפחתה .שילוב זה מעיד אולי יותר מכול על זהותה המגדרית רוויית הסתירות
של בוצ'קריובה ומרמז על האפשרות לראות בה את מי שאימצה את הזהות הגברית אך
מיאנה לוותר לחלוטין על זהותה הנשית; מי שבזה לנשיות אך גם ראתה את הנשגב שבה;
מי שהדגישה או טשטשה במכוון מאפיינים מגדריים שונים בהתאם לרצונה להאיר נקודה זו
או אחרת בסיפור חייה מלאי התהפוכות.
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