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Modernitet, rasjonalitet og struktur 
-om sovjetstatens betydning for utviklingen av ukrainsk nasjonalisme 

 

av Marius Seljedal 

 

 
Innledning 

I desember 1991 stemte 90, 3 % av ukrainerne for en løsrivelse fra Sovjetunionen. Mitt fokus 

i denne oppgaven vil være på hvordan staten gjennom sin politikk, styringsmodell og 

administrative struktur la rammene for nasjonalismens utvikling. Ukrainsk nasjonalisme er 

spennende, fordi den utviklet seg i et samfunn hvor staten hadde en helt annen rolle enn for 

eksempel i Vest-Europa. Etter først å ha gitt en kort historisk oversikt, vil jeg under 

stikkordene modernitet, rasjonalitet og struktur se på tre forskjellige innfallsvinkler til 

sovjetstatens betydning for ukrainsk nasjonalisme. 

 

Det er klart at selve spørsmålet legger rammene for hvilke svar jeg vil finne. Jeg har ikke gått 

inn på utviklingen av den ukrainske nasjonalistiske folkefronten, eller sett på kulturelle og 

lingvistiske forklaringer på Ukrainas eksistens som nasjon. Oppgavens formål er derfor ikke å 

finne den ”egentlige” årsaken til ukrainsk nasjonalisme, men å belyse en side av prosessen 

som jeg mener er viktig. 

 

Definisjoner 

Når man skriver om fenomener som nasjon, nasjonalisme og nasjonal identitet, er det helt 

nødvendig å tidlig definere hvilken betydning man legger i disse begrepene. Floraen av 

definisjoner er stor, og de faglige autoritetene på området mange, men jeg velger å ta 

utgangspunkt i Anthony Smiths definisjoner (sitert i Kuzio 2000: s.2) 

Nasjonalisme er: 
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[…] an ideological movement for the attainment and maintenance of autonomy, 

cohesion and individuality for a social group deemed by some of its members to 

constitute an actual or potential nation. 

 

 

 

 

 

Smiths definisjon av nasjon blir da: 

 

[…] a named human population sharing a myth of common descent, historical 

 memories and a mass culture, and possessing a demarcated territory, common 

economy and common legal rights and duties. 

 

Smiths definisjon av nasjonalisme gjør jeg til min i sin helhet. Det kan nok diskuteres om 

nasjonalisme er en ideologi i ordets egentlige betydning, kanskje kan idé være et bedre begrep 

(Motyl 1990: s.53). For min bruk er likevel Smiths nasjonalisme-definisjon god nok. Når det 

gjelder hans definisjon av nasjon så velger jeg å bruke den første halvdelen av den: nasjonen 

som et kulturelt fellesskap. Den andre delen som beskriver nasjonen som et politisk fellesskap 

velger jeg å forbeholde nasjonalstaten.  

 

Ukrainsk nasjonalisme i det 20. århundre: en historisk oversikt 

Ved inngangen til det forrige århundre var Ukraina delt i to. Den vestlige delen, Galicia, lå 

under den østerrikske delen av Habsburg-imperiet, i et område politisk dominert av polakkene 

(Kolstø 1999: s. 236). Det resterende Ukraina var en del av det russiske tsarimperiet. I begge 

delene av landet var ukrainerne først og fremst bønder, mens godseierne på landet og 

administrasjon og handel i byene for det meste var dominert av polakker, russere, tyskere og 

jøder. I 1897 var 93% av ukrainerne bønder og bare 13% kunne lese og skrive (Takach 1996: 

s 645). Til tross for det dårlige utgangspunktet for en ukrainsk nasjonal reisning, var Ukraina 

det eneste området av tsarrussland hvor det eksisterte ”a genuine national movement” før 

1917 (Hobsbawm 1992: s. 166) og ved tsarimperiets fall ble det gjort flere forsøk på å danne 

en ukrainsk stat. Et av de viktigste forsøkene var etableringen av Narodna Rada i mars 1917, 
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som utviklet seg til å bli en ukrainsk institusjon med betydelig maktpotensiale, under ledelse 

av den ukrainske historikeren Mykola Khrusjevskyj. Khrusjevskyj, som døde i 1933, ble den 

viktigste bidragsyteren av historiske argumenter for Ukrainas eksistens som egen nasjon. Han 

argumenterte blant annet for at den direkte linjen fra Kiev-riket ikke gikk til Moskva, men til 

ukrainerne. Russland var Ukrainas ’lillebror’ og ikke omvendt (Takach 1996: s.649). Narodna 

Rada klarte likevel ikke å mobilisere de ukrainske massene til kamp mot bolsjevikene, faktisk 

så skjedde det motsatte: ukrainske tropper som tidligere hadde vært lojale overfor Radaen 

gikk over til bolsjevikene i kamp mot nasjonalistene (ibid: s. 653).  

 

Til tross for at Ukraina i 1922 ble en del av Sovjetunionen, så blir ofte 1920-tallet sett på som 

en periode som dannet grunnlaget for ukrainsk nasjonalisme. Fra 1923 ble de ikke-russiske 

folkegruppene oppmuntret til å utvikle sine egne språk og identiteter. Denne nativization 

politikken fikk store konsekvenser for Ukraina, hvor de ukrainske kommunistene samarbeidet 

med nasjonalistene for en ukrainisering av samfunnet, og ukrainsk språk ble snart brukt både i 

politikken og i de fleste aviser (Duncan 1996: s. 189). I Vest-Ukraina var situasjonen 

annerledes: som en følge av første verdenskrig kom Galicia i 1918 under polsk styre, som slo 

hardt ned på alle tegn til ukrainsk nasjonalisme. 

 

Hvis 1920-tallet var en opptur for ukrainske nasjonalister, så var 1930-tallet en tilsvarende 

nedtur. Mens Lenin så storrussisk nasjonalisme som den fremste trusselen mot en sosialistisk 

fremtid, så  Stalin oppblomstringen av nasjonalisme blant de etniske minoritetene som en 

større fare. Det at ukrainerne motsatte seg kollektiviseringen med nasjonalistisk 

argumentasjon påvirket utvilsomt Stalins syn på saken (Smith 1996: s. 7). Stalins tiltak var 

dramatiske. Ukrainske ledere ble utrensket, og Peter D.S Duncan (1996: s.190) mener at 

hungersnøden i Ukraina 1932-1933 var iscenesatt av Stalin for å svekke nasjonalistene og 
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deres støtte i befolkningen. I 1938 ble russisk obligatorisk i  skolen, og det ukrainske språket 

fikk en stadig svakere stilling. 

 

Etter Ribbentrop-Molotov-pakten i 1939, ble også Øst-Galicia en del av Sovjetunionen. I 

denne regionen hadde naturlig nok rammebetingelsene for utviklingen av ukrainsk kultur vært 

andre. Habsburg regimet oppmuntret til en viss ukrainsk nasjonalisme som motvekt mot den 

polske dominansen i området (Kuzio: s. 31). Under det russifiserende tsar-regimet ble Galicia 

et fristed for ukrainske nasjonalister, som for eksempel den tidligere nevnte Mykola 

Khrusjevskyj. Galicia skulle bli ukrainernes svar på italienernes Piedmont (Kolstø 1999: 

s.237). Under andre verdenskrig, samarbeidet tidvis de vestukrainske nasjonalistene med 

tyskerne mot sovjethæren, for opprettelsen av en ukrainsk stat. Dette satte sterke følelser i 

sving i de østlige delene av landet hvor befolkningen hadde kjempet mot tyskerne, og gjorde 

at de vestukrainske nasjonalistene kom i et dårlig lys blant andre ukrainere (ibid: s. 68). I 

etterkrigstiden var russifiseringen av Galicia svak, og innbyggerne fikk beholde ukrainsk som 

administrasjons- og skolespråk. Stalins mistenksomhet overfor sine nye landsmenn fra vest, 

gjorde på den annen side at vestukrainerne var kraftig overrepresentert i GULag (ibid: s.237). 

 

En annen viktig epoke i ukrainsk nasjonalismes historie, er perioden under Petro Sjelest – 

førstesekretær  i det ukrainske kommunistpartiet fra 1963 til 1972. Det er usikkert hvor stor 

betydning Sjelest hadde for den andre bølgen av ukrainisering som foregikk på 1960-tallet; 

enkelte ser hans politikk mer som en del av maktkampen på unionsnivå (Wilson 1997: s. 98). 

Den nasjonalistiske kampen på ”grasrota” tok imidlertid en annen form i 1960-årene, fra 

voldelige gerilja-aksjoner til uformelle organisasjoner dominert av intellektuelle. Spesielt 

viktig var bevegelsen ”60-generasjonen”, ledet av personer som poeten Ivan Dratsj og 

journalist Vjatsjeslav Tsjornovil (Wilson 1997: s.53). 
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Ved inngangen til 1980-årene stod likevel den ukrainske nasjonale bevegelse forholdsvis 

svakt. Den var dominert av mindre ”uformelle” grupper, som for eksempel Helsingfors 

Unionen, som arbeidet under sterkt press fra regimet. Det ukrainske samfunnet var preget av 

at brezjnevitten Volodymyr Sjtsjerbytskyj ble sittende som førstesekretær i det ukrainske 

kommunistpartiet helt frem til 1989. I 1989 ble det dannet en ukrainsk folkefront, RUKH, 

men den klarte bare å mobilisere ca. 30% av befolkningen frem til 1991. I løpet av 1991 

begynte deler av den kommunistiske eliten, under ledelse av partisekretær for ideologiske 

spørsmål Leonid Kravtsjuk, å bruke nasjonalistenes retorikk (Kolstø 1999: s.247). Den 24. 

august 1991 erklærte den ukrainske nasjonalforsamlingen at Ukraina var en selvstendig stat. I 

desember samme år gir over 90% av befolkningen sin tilslutning til løsrivelsen gjennom en 

folkeavstemning. 

 

La oss nå se på tre forskjellige innfallsvinkler til ukrainsk nasjonalisme, som alle har 

sovjetstaten i fokus. Vi skal se på hvordan statens politikk, styringsmodell, og administrative 

oppbygning legger rammene for nasjonalismen utvikling. 

 

Modernitetens konsekvenser 

Jeg vil i denne delen ta for meg en spesifikk del av Sovjetunionens politikk: moderniseringen 

av det ukrainske samfunnet. Det finnes ingen enkel definisjon på ”det moderne samfunn”. 

Innenfor sosiologien forutsetter man gjerne en sekularisering og rasjonalisering av 

maktinstitusjonene (O’Brian et al 1999: s.22), eller at samfunnets forskjellige sfærer 

(politiske, økonomiske, religiøse og ikke minst private) adskilles (Macfarlane 1992: s. 123). 

Med utgangspunkt i disse definisjonene kunne man nok diskutert om Sovjetunionen faktisk 

var et moderne samfunn. Et av de tydeligste skillene mellom det tradisjonelle og det moderne 
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samfunnet er likevel den økonomiske strukturen: overgangen fra agrarsamfunn til 

industrisamfunn. Ernest Gellner (1998: s 42) lister opp en rekke kjennetegn ved det moderne 

samfunnet: anonymitet, mobilitet, atomisering og arbeidets semantiske natur. I denne forstand 

var Sovjetunionen utvilsomt et moderne samfunn. Det er nettopp industrialiseringens 

betydning for utviklingen av ukrainsk nasjonalisme jeg vil se på her. Et modernisert, 

industrialisert samfunn er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for fremveksten 

av massenasjonalisme. 

 

En av dem som har vektlagt moderniseringen for å forklare utviklingen av ukrainsk 

nasjonalisme er Bohdan Krawchenko. For å bygge et hus må man ha en snekker, verktøy og 

materiale; Krawchenkos hovedpoeng er at også nasjonsbygging er avhengig av disse tre 

innsatsfaktorene. Først og fremst må det eksistere en elite som kan  målbære den nasjonale 

idé. Deretter trenger eliten det riktige verktøy: skoler og moderne kommunikasjonsmiddel. 

Som kjent er det ikke alt materiale man kan bygge hus av: nasjonsbygging, sier Krawchenko, 

krever en urbanisert befolkning (Kuzio 2000: s.6). Den bakenforliggende variabelen som 

påvirker de tre innsatsfaktorene er den sosiale strukturen i samfunnet: ”The ability of a people 

to rise the stature of nationhood is uneven, and that unevenness lies essentially in the 

underlying social structures of the various nations”(Krawchenko 1987: s. 45).  

 

Hvordan mener Krawchenko at dette har gitt seg konkret utslag i Ukraina? Han tar 

utgangspunkt i de mislykkede forsøkene på å danne en ukrainsk stat etter tsarmaktens fall, og 

kommer frem til at den viktigste årsaken til at man mislyktes var at det store flertallet av 

ukrainere fortsatt levde i agrarsamfunn: man hadde noen snekkere, men materialet de skulle 

bruke var ikke godt nok. For Krawchenko blir ukrainiseringspolitikken på 1920-tallet helt 

sentral. Den faller sammen med stadig industriutbygging og ungdommer strømmer fra 
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landsbygda og inn til byene hvor de møter den ukrainske kulturen. Ukrainernes sosiale 

mobilitet blir imidlertid etter hvert, spesielt fra 1960-tallet og utover, blokkert av russiske 

innvandrere. Denne konkurransen, sier Krawchenko, er et kjernepunkt for å forklare 

fremveksten av en nasjonal bevissthet (ibid: s.198). 

 

Krawchenkos forklaring er ikke uproblematisk. Hans hovedpoeng er at ukrainsk nasjonal 

identitet er et resultat av Sovjetunionens politikk: han ser en kontinuitet fra Narodna Rada i 

1917 og helt frem til 1980-tallet, hvor ukrainernes bevissthet om sin egenart stadig ble 

sterkere gjennom sosio-økonomisk utvikling i et etno-stratifisert samfunn. Forklaringen har et 

innslag av determinisme: før eller senere vil trykkokeren eksplodere. 

. 

Et viktig poeng i Krawchenkos teori er den etno-sosiale stratifiseringen: ”The question of 

competition is crucial in explaining the rise of national consciousness” (ibid: s.198). Det 

springende punkt blir om dette er empirisk korrekt. Vi kan ta utgangspunkt i Krawchenkos 

egne statistikker, og se på bakgrunnen til de personene som hadde den sterkeste nasjonale 

bevisstheten: de nasjonalistiske dissidentene. 86 % av dissidentene hadde bakgrunn som 

”white collar staff” (ibid: s. 251), og tilhørte, sier Krawchenko, den mobiliserte delen av 

befolkningen. Det var altså ikke samfunnets tapere, men vinnere som førte kampen.
1
 Det er 

klart at en generalisering fra denne nasjonalistiske avantgarden til resten av befolkningen kan 

diskuteres, men også andre har påpekt at ukrainerne hadde gode karrieremuligheter i 

sovjetsystemet både i Ukraina og på sentralt nivå (se for eksempel Laitin 1991). Krawchenkos 

teori om etnisk frustrasjon basert på sosial konkurranse kan ha forklaringskraft i Vest-

Ukraina, hvor de fleste av innbyggerne brukte ukrainsk som dagligspråk (Wilson 1997: s.23) 

og hadde en bakgrunn fra ”Vest-Europa” som hemmet karrieremulighetene. Enkelte samizdat 

                                              
1
 A. Motyl gjorde meg oppmerksom på dette poenget (Motyl 1987: s. 133) 
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publikasjoner brukte å differensiere mellom ”papir-ukrainere” og ”virkelige” ukrainere 

(Motyl 1987: s.51). En ”papir-ukrainer” hadde ukrainsk pass, men snakket russisk og 

representerte ikke-ukrainske interesser. Det var utvilsomt ”papir-ukrainerne” som hadde 

karrieremulighetene, mens de ”virkelige” ukrainerne ble blokkert.  

En annen side av Sovjetunionens historie som Krawchenko ikke kan underslå, er at den helt 

frem til slutten av 1980-tallet var preget av en stor grad av etnisk stabilitet. Spesielt blir 

Brezjnevtiden trukket frem som en periode hvor Moskvas nasjonalitetspolitikk tilsynelatende 

var vellykket (Kolstø 1991: s. 234). Man kan altså snu på Krawchenkos forklaring, og si at 

Sovjetunionens  politikk hindret fremveksten av nasjonalisme. Ernest Gellner sier: ”Ikke 

overraskende hadde dette systemet [Sovjetunionen] få vansker med å undertrykke og holde 

kontroll på nasjonalismen i dets virkeperiode” (Gellner 1998: s. 70). Gellners argument videre 

er at nasjonalismens utvikling i sovjetområdet ble avbrutt ved revolusjonen i 1917, og 

spørsmålet han stiller er: vil den ”naturlige” utviklingen (i henhold til hans teorier) fortsette 

der de slapp i 1917 nå når sovjetsystemet er borte? (ibid.). Det Gellner med andre ord sier er 

at modernisering i seg selv ikke kan være årsak til nasjonalisme dersom de politiske 

rammebetingelsene er dårlige.  

 

Gellner og andre modernistiske nasjonalismeforskere har vist hvor viktig overgangen fra 

agrarsamfunn til industrisamfunn har vært for nasjonalismens fremvekst. Spesielt har det blitt 

lagt vekt på utbygging av kommunikasjon- og utdanningssystem, som forutsetning for at en 

enhetlig nasjonal kultur skal kunne vokse frem. Med unntak av i 1920-årene, så skjedde denne 

prosessen i Ukraina i et russifiserende miljø, hvor ”det moderne” var synonymt med ”det 

russiske”. Industrialiseringen skapte ikke nasjonalisme, men la likevel et nødvendig grunnlag 

for fremveksten av ukrainsk nasjonalisme på 1980-tallet. 
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Nå skal vi rette fokus mot den aktøren i det sovjetiske samfunnet som initierte 

moderniseringen: staten. 

 

 

Rasjonalitetens konsekvenser 

La oss begynne med å dele samfunnet opp i tre deler: privatsfæren, offentligheten og staten. I 

vestlige liberaldemokratiske samfunn er idealet vanntette skott mellom disse tre delene, og 

eksistensen av en borgerlig offentlighet blir ofte fremstilt som en grunnleggende forutsetning 

for demokrati. I det sovjetiske politiske systemet okkuperte staten offentligheten, og i en 

periode også privatsfæren. 

 

Alexander Motyl benytter seg av teorier om rasjonelle og kollektive valg for å forklare den 

etniske stabiliteten som preget Ukraina og Sovjetunionen frem  til 1980-tallet. Han begynner 

med å liste opp fire grunnleggende forutsetninger for kollektive nasjonalistiske handlinger: 

antistatlige holdninger (antistate attitudes), deprivatisering av disse holdningene, menneskene 

med deprivatiserte antistatlige holdninger må organiseres og til slutt så er ledere nødvendig 

for at kollektive handlinger skal føre frem (Motyl 1987: ss. 16-17). Å forebygge og demme 

opp for at disse forutsetningene skal få utvikle seg var sovjetstatens mål. Motyls 

hovedargument er at etter Stalins død så trakk staten seg stort sett ut fra den private sfæren, 

noe som resulterte i at antistatlige holdninger kunne vokse frem. Men så lenge staten 

kontrollerte offentligheten var ikke disse holdningene en fare for Sovjetunionens fremtid. 

Bare i offentligheten kunne de antistatlige holdningene deprivatiseres og organiseres. De 

utslagene vi har sett av ukrainsk nasjonalisme i det 20. århundre er resultat av perioder av 

tøvær hvor Moskva har åpnet for nasjonalistisk argumentasjon i offentligheten: nativization 

politikken i 20-årene, tøværet under Khrusjtsjov og glasnost under Gorbatsjov. Det var 
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Gorbatsjovs politikk som skapte den nasjonalistiske opposisjonen: ”In 1985 when Mikhail 

Sergeevich Gorbachev came to power, the Soviet state was stable by any measure.” (Motyl 

1990: s. 187).  

 

Så lenge staten viste vilje og evne til å bruke maktmidler mot nasjonalistisk opposisjon, så 

ville ikke nasjonalisme være en trussel. Begrunnelsen for dette finner altså Motyl i 

rasjonalitets-teorier. Bruken av teorier som baserer seg på rasjonelle valg er ikke 

uproblematisk i en sovjetisk kontekst, fordi teoriene tar utgangspunktet i demokratiske 

samfunn, hvor aktørene kan velge mer eller mindre fritt mellom ulike alternativer. Slike 

premisser har man ikke i sovjetsamfunnet; de sovjetiske aktørene opererer under ”maximal 

constraint” (Motyl 1990: s. 59). Men også under slike forhold må folk gjøre valg, og fortsatt 

gjør de valg som rasjonelle aktører, sier Motyl, men valgene de gjør vil være annerledes enn 

om de gjorde dem under de ideelle ”minimal constraint”. Det rasjonelle under alle 

omstendigheter er å velge en strategi hvor man optimaliserer sine egne livsmuligheter. 

Verdien av ’liv’ og ’livsmuligheter’ overskygget de fleste andre preferanser folk hadde i 

Sovjetunionen, og gjorde at svært få deltok i dissidentbevegelsen fordi det fra et rasjonelt 

ståsted var synonymt med selvdestruksjon (ibid: s. 60). I Ukraina var dette virkeligheten helt 

frem til Sjtsjerbytskyjs avgang som førstesekretær i det ukrainske kommunistpartiet i 1989. 

Først når trusselen om harde straffereaksjoner mot nasjonal opposisjon forsvant, kunne 

opposisjonen få karakter av massebevegelse. 

 

Det at Kravtsjuk og andre fra den kommunistiske eliten etter hvert gikk over til den nasjonale 

opposisjonen var også et utslag av rasjonelle valg. Så lenge staten kontrollerte offentligheten, 

måtte nasjonale krav kanaliseres gjennom staten selv (Kuzio 2000: s. 10). Gorbatsjovs 

perestrojka-politikk skapte fullstendig kaos, og gjorde det klart for de republikanske elitene at 
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de hadde bare seg selv å stole på. Det privilegiesystemet som ga Moskva legitimitet stod i 

fare, og konsekvensen ble nasjonalkommunisme. ” [T]he republics sought to break ties with 

the center, not because of uncontrolled nationalist passions or a desire for unbounded 

freedom, but because of a supremely rational, almost cold-blooded, calculation.” (Motyl 

1993: s.41). Her ser vi tydelig kontrasten mellom Krawchenko og Motyl. Mens Krawchenko 

så nasjonalkommunismen som resultatet av at sosio-økonomisk utvikling hadde ført stadig 

flere ukrainere inn i viktige posisjoner, så Motyl den samme prosessen som resultatet av 

sentralmaktens sammenbrudd. Den kommunistiske elite innså raskt at den eneste måten de 

kunne ha håp om å beholde makten på, var å bruke massenasjonalisme for å mobilisere folket 

mot sentralmakten (Kuzio 2000: s.216). Det at deler av den gamle makteliten tok over 

nasjonalistenes sak, var avgjørende for mobiliseringen av ukrainerne. Ved valgene i 1990 og 

ved folkeavstemningen i mars 1991 var det ca. 30% som støttet den nasjonalistiske 

opposisjonen. I desember 1991, etter nasjonalkommunistene kom på banen, var støtten for 

uavhengighet over 90 % (ibid: s. 14). 

 

Motyls teori har utvilsomt en viss forklaringskraft, men den har også flere åpenbart hvite 

flekker. Man kan bruke rasjonalitets-teorier for å forklare hvorfor nasjonalismen ikke kom til 

uttrykk i sovjettiden, men det forutsetter at fenomenet ”nasjonalisme” ligger latent i 

befolkningen. Egentlig så ønsker befolkningen å synliggjøre sin nasjonalistiske legning, men 

på grunn av statens maktmidler finner man det rasjonelt å la være. Så snart man åpnet slusene 

ville nasjonalismen komme til overflaten. Motyl gir ingen god forklaring på hva som skaper 

nasjonalisme, samtidig som han understreker at han ikke er primordialist (Motyl 1993: s. xiv). 

La oss gå tilbake til eksempelet fra byggebransjen: Man kan ha snekker, verktøy og materiale, 

men huset blir ikke bygd uten tillatelse fra myndighetene. Men det at man får tillatelse fra 

myndighetene er ikke en forklaring på hvorfor man bygger hus. 



 14 

 

Strukturens konsekvenser 

Etter at Sovjetunionen fikk sin endelige form etter andre verdenskrig var  den formelle statlige 

strukturen basert på sterk føderalisering, hvor kjernen var 15 etnisk definerte 

unionsrepublikker. Det vil si at republikken fikk navn etter den dominerende folkegruppen i 

området. Intensjonen bak en slik struktur var trolig todelt: for det første å bremse nasjonal 

opposisjon, og for det andre å kunne kultivere og kooptere de nasjonale elitene (Brubaker 

1996: s. 25). Vi skal nå se på hvordan en administrativ enhet definert som ukrainsk både 

hadde en identitetsskapende effekt, men som også skapte en etnisk ukrainsk elite, som 

gjennom å tilhøre nomenklaturaen og mulighetene til karriere på unionsnivå ble et 

stabiliserende element. 

 

Innenfor den sosiologiske nyinstitusjonalismen blir det lagt vekt på at politiske institusjoner er 

normdannende og meningsfylte, og har en integrerende effekt på aktørene i forhold til et gitt 

sosialt og politisk fellesskap. Denne måten å tilnærme seg sovjetisk historie på kan gi ny 

forståelse av Sovjetunionens administrative oppbygning. Det at det fantes en ukrainsk 

unionsrepublikk, med egne politiske institusjoner og symboler og sogar eget sete i FN var 

identitetsskapende. Samtidig gjorde man ikke fra unionsnivået noen alvorlige forsøk på 

nasjonsbygging, verken basert på en sovjetisk eller en russisk identitet. I tillegg til at de 

forskjellige etniske gruppene hadde ”sin” administrative enhet, ble også befolkningens etniske 

herkomst manifestert i passet, hvor det ikke var mulig å klassifisere seg selv som ”sovjetisk”: 

man fikk aldri anledning til å glemme at man var ukrainer. En av representantene for 

nyinstitusjonalismen, Rogers Brubaker, legger vekt på at institusjonaliseringen av etnisitet 

ikke bare var tomme kategorier, men at den fikk en avgjørende betydning for oppløsningen av 

Sovjetunionen og for utviklingen av nasjonale identiteter i unionens etterfølgerstater.  I stedet 
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for å virke som et bolverk mot separatisme, slik Moskvas intensjon var, ga den administrative 

strukturen gunstige rammevilkår for en separatistisk opposisjon.  

 

Om rammevilkårene for nasjonalistisk opposisjon skulle bli en fare eller ikke, var avhengig av 

om Moskva klarte å kultivere og kooptere de nasjonale elitene. Prinsippet bak Sovjetunionens 

oppbygning var det samme fra 1920-tallet og frem til den endelige oppløsningen i 1991. De 

strukturelle rammevilkårene for separatisme hadde vært der hele tiden, men tendensen frem til 

begynnelsen av 1980-tallet var likevel etnisk stabilitet og stadig større grad av 

homogenisering (Kolstø 1990: s. 234). Mye av grunnen til det er at man lyktes med å knytte 

de nasjonale elitene til det sovjetiske privilegiesystemet. Som en del av nomenklaturaen høstet 

den lokale partieliten materielle goder som ga dem lojalitetsbånd til Moskva. Under Brezjnev 

kunne det derfor se ut som om strategien var vellykket: så lenge man behandlet den lokale 

eliten med den riktige blandingen av ”gulrot” og ”kjepp” så sikret man stabiliteten. 

 

La oss se nærmere på denne delen av Sovjetunionens administrative struktur: forholdet 

mellom elitene på republikk- og unionsnivå. Selv om vi har sett at personer tilhørende 

titulærbefolkningen i unionsrepublikkene gjorde karriere lokalt, så var kriteriene for en 

karriere på unionsnivå andre. I en review article i ”World Politics” i oktober 1991, tar David 

Laitin for seg dette forholdet, og legger vekt på ”[…] the various methods of incorporation of 

peripheral territories into political centers” (Laitin 1991: s.143). Mer spesifikt så ser Laitin på 

hvordan det politiske sentrum koopterer periferiens eliter: hvilke muligheter har de lokale 

elitene til å bli en del av eliten i det nye politiske sentrum? Laitin trekker frem ukrainerne som 

det beste eksempelet på en folkegruppe som hadde denne muligheten, hovedsakelig på grunn 

av den kulturelle likheten med Russland (ibid: s.153). Dette ville, i følge Laitin, få 

konsekvenser for hvordan den ukrainske nasjonale bevegelse utviklet seg. Kombinasjonen av 
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at en stadig større del av den ukrainske eliten lot seg kooptere, og den store innvandringen av 

russere til republikken, gjorde at ukrainsk fikk en annenrangs status i forhold til russisk.  

 

Den administrative strukturen har altså hatt to utslag i Ukraina. Vi har sett at den har hatt en 

viss positiv effekt på utviklingen av nasjonalisme gjennom identitetsdannelse. Samtidig så har 

strukturen sikret stabilitet gjennom kooptering av de nasjonale elitene. Det finnes imidlertid 

også en tredje mulighet: at den administrative strukturen ikke har hatt noen signifikant effekt. 

 

Det er rimelig å tro at dersom folk hadde en sterk ukrainsk identitet så ville det påvirke det 

språket man brukte til daglig. Statistikken viser imidlertid at bruken av ukrainsk har gått 

tilbake i etterkrigstiden. Undersøkelser fra begynnelsen av 1990-tallet viser at de 

ukrainsktalende ukrainerne utgjør bare 40% av den voksne befolkningen, mens så mye som 

33-34% var russisktalende ukrainere (Wilson 1997: s.22). Tendensen i etterkrigstiden var at 

stadig færre ukrainere hadde ukrainsk som sitt morsmål. Det er to ting man må være 

oppmerksom på her. For det første er det store regionale forskjeller: mens 95% av 

befolkningen i Galicia var ukrainsktalende så gjelder dette bare i overkant av 13% av 

befolkningen i Øst-Ukraina. Det er heller ikke slik at man ikke kan ha en ukrainsk identitet 

selv om man snakker russisk. Man kan for eksempel se på irlenderne som definitivt har 

beholdt sin identitet selv om de har tatt over språket til sine undertrykkere. 

 

I tillegg til at føderaliseringen bidro til identitetsdannelse, skapte den også en politisk 

maktplattform som kunne benyttes både mot Moskva og innad mot republikkens innbyggere. 

Når det etter hvert ble klart at Sovjetunionen nærmet seg et sammenbrudd, kunne man på 

republikknivå med loven i hånd, erklære suverenitet. I Ukraina så man den samme utviklingen 

som på unionsnivå: sovjetstrukturen under ledelse av Leonid Kravtsjuk kom i opposisjon til 
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Det ukrainske kommunistpartiet. Når de administrative grensene for Kravtsjuk makt 

sammenfalt med grensene for det historiske Ukraina, ble nasjonalisme et nyttig redskap i 

maktkampen mot kommunistpartiet og Moskva. Brubaker skriver: ”Soviet and post-Soviet 

”national struggles” were and are not the struggles of nations, but the struggles of 

institutionally constituted national elites – that is elites institutionally defined as national – 

and aspiring counter elites”. (Ibid:s.25). 

 

Konklusjoner 

Utgangspunktet for denne oppgaven var å se på statens betydning for utviklingen av ukrainsk 

nasjonalisme. For å forstå det som skjedde på slutten av 1980-tallet, hvor ukrainsk 

nasjonalisme plutselig fikk vind i seglene må vi se på kombinasjonen av sovjetstatens 

politikk, styringsmodell og struktur. Moderniseringsprosessen var en nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig forutsetning for utviklingen av ukrainsk nasjonalisme. Det som gjorde at 

moderniseringen ikke fikk samme konsekvenser i Ukraina som i Vest-Europa var 

Sovjetunionens styringsmodell. Gjennom sine maktmidler og okkupasjon av offentligheten 

hindret staten fremveksten av en ukrainsk identiet. Når det politiske sentrum begynner å miste 

kontrollen over pereferien, dannet den føderale administrative strukturen en unik maktbase for 

de lokale elitene. 
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