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УПРАВЛЕНИЕТО НА КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАРЯТИНСКИ
В ЗАДКАВКАЗИЕТО

С края на Кримската война започва последният етап от Кавказката 
война, белязан от политиката на „съсредоточаване“ на Русия. В  този 
период от своето развитие империята обръща все по-сериозно внимание 
на усвояването на нови територии на Изток и пренасочването на своя 
потенциал към азиатските си владения. Като част от тях Кавказ трябва да 
бъде окончателно омиротворен и поради това концентрацията на усилията 
на Руската империя са максимални в тази насока след  1856 г. Важен 
момент е и надграждането на съществуващата стратегия и провеждането 
на реформи , които да доведат до така очаквания край на 
половинвековната война. Реализирането им става възможно на първо 
място с благоволението на новия император Александър ІІ, чийто 



реформаторски дух се проявява в много сфери на държавното 
управление. 

Докато в Европа започват сериозни промени в международния 
баланс на силите, Русия се стреми да възстанови своя авторитет чрез 
мобилизиране на своите ресурси за онова преобразяване, което няма да 
позволи страната отново да попадне под  ударите на многостранна атака и 
да бъде неподготвена да я отблъсне. Въпреки неутрализацията на Черно 
море и международната изолация, Русия успява да разреши за кратко 
време „тлеещата рана“ на Кавказ, което се дължи както на постигнатото 
от княз Михаил Семьонович Воронцов като кавказки наместник, така и на 
таланта на неговия наследник княз Александър Иванович Барятински. 
Близостта му и личното приятелство с руския император му позволяват да 
проведе цялостна стратегия за окончателното покоряване на Кавказ, 
ползващ се от пълното доверие на самодържеца – единственият човек, 
имащ властта да подкрепи или провали плановете на наместника. 
Последният постига завиден успех – за три години окончателно е 
разрушен имаматът1, а имам Шамил2 пленен. След още пет години, Русия 
се справя с черкезите и обявява официалния край на Кавказката война. 

В  същото време реформите в административен план въвеждат 
система, която да отчита културните и религиозните специфики на 
населението и да допринесе за по-бързата му адаптация към новите 
реалности. Продължава и грижата на населението в Задкавказието, 
изразяваща се в благоустройство на ежедневието. Успешните резултати, 
базирани на дългогодишен неуморен труд и усилия, получават финален 
щрих от „покорителя на Кавказ“. 

Една от най-важните задачи на А. И. Барятински като наместник е 
да приключи Кавказката война. Усилията, които полага в тази насока 
обаче, макар и концентрирани, не ограничават дейността му само в 
Северен Кавказ. Той се заема с промени и в Задкавказието, които целят 
да облекчат управлението и да подобрят контрола над тази част от 
наместничеството. Основна грижа за наместника е и развитието на 
икономика, образованието, обществените взаимоотношения като цяло, за 
да може интегрирането на региона в Руската империя да продължи.

1  Имамат – теократична ислямска държава, съществувала на територията на Чечения и 
Дагестан през  1829–1859 г. Завладян от Руската империя в хода на Кавказката война. 
Най-развит по време на управлението на имама Шамил (1834–1859). Нарича се също 
Имамата на Шамил.

2  Имам Шамил (1797–1871) е аварски политически и религиозен лидер на планинските 
племена в Северен Кавказ, ръководител на антируската съпротива в Кавказката война, 
третият имам, начело на управлението на теократичната държава имамат (1834–1859).



 S Княз А. И. Барятински извършва ново административно-
териториалното делене, според  което Южен Кавказ е разделен на 
Кутаиска, Ереванска и Бакинска губерния и Тифлиско генерал-
губернаторство. Баку става център на губерния, тъй като град  Шемаха е 
подложен на чести земетресения, а през май 1859 г. унищожен почти 
напълно. Поради това е наредено губернското управление да се пренесе в 
Баку, а губернията от Шемахинска е прекръстена на Бакинска3. 
S Въпреки аргументите на губернатора на Шемаха против 
преместването, сред  които са лошите климатични условия в Баку и 
установилите се вече руски чиновници, които като собственици на 
недвижимо имущество ще имат проблеми при преместването, тази 
реорганизация води до коренна промяна в социалния и икономически 
живот в региона с оглед на превръщането в бъдеще на новата губернска 
столица в един от първите по производство на петрол на световния 
пазар4. 
S Направени са и известни промени в административната структура на 
Кутаис и Тифлис. След  като Кутаис става център на губерния, вместо 
военен губернатор, който ръководи и гражданската част, се повяват 
генерал-губернатор и граждански губернатор. Такава промяна е 
извършена и в Тифлис, където за генерал губернатор е назначен 
заместникът на Барятински – княз Г. Д. Орбелиани.

В  Кутаиска губерния се намират княжествата Мингрелия и Сванетия, 
които именно по време на управлението на княз А. И. Барятински загубват 
окончателно своята автономия и стават част от административната 
система на Руската империя. Повод  за това и в двата случая са бунтове 
през 1857 г., за потушаването на които в княжествата са изпратени руски 
войски, а после е взето решение тези територии да преминат под  руско 
управление. Мингрелската княгиня Екатерина Дадиани със своите деца е 
поканена да живее в Петербург. Когато синът й Николай – официалният 
престолонаследник, навършва пълнолетие през 1867 г., той се отрича от 

3 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Второе собрание. Т. 34 (1859), 
Ч. 2, СПб., 1860, № 35191.

4  Mostashari, F. On the Religious Frontier – Tsarist Russia and the Islam in the Caucasus. L., 
2006, p. 59.



престола, което превръща временното руско управление в постоянно5. 
S Мингрелия става част от Кутаиското генерал-губернаторство и 
управлението й е поверено на „управляващ Мингрелия“, който има 
гражданска, полицейски и съдебна власт, и е подчинен на Кутаиския 
генерал-губернатор. Управляващият председателства създадения Съвет 
на Мингрелия, състоящ  се от петима членове – двама от правителството и 
трима от местното знатно съсловие. Задълженията на Съвета са в 
сферата на гражданското управление и гражданското съдопроизводство. 
В  неговите компетенции са и въпросите, отнасящи се до стопанството, 
имуществото и доходите на мингрелските територии. 

Учредена е и канцелария към Съвета, където се разглеждат 
текущите дела. По-надолу във вертикалната структура на управлението 
се намират създадените окръжни управления, начело с окръжни 
началници, които отговарят за полицейски, съдебни и икономически дела 
в съответния окръг. Към окръжните началници се създава канцелария с 
двама помощници, занимаващи се с разглеждане на спорове, жалби и 
извършване на следствени действия. 

Селските управления, които са последното административно ниво, 
се ръководят от лица, избрани от населението, но след  тяхното 
утвърждаване от окръжния началник6. Наказателните дела се разглеждат 
от Кутаиски губернски съд, изпълнителните и стопански дела решава 
управляващият, а гражданските дела, тъжбите и исковете – Съветът. При 
неудовлетворение от решенията жителите на Мингрелия могат да се 
обръщат към наместника, който ги разрешава окончателно. 

Кавказкият наместник е начело на цялата структура на управление 
на Мингрелия, като утвърждава всеки документ, който се отнася до тази 
територия. В  допълнение, разходите за издръжката на управлението й е 
решено да се поемат от държавната хазна чрез отпускането на 
допълнителни средства за общия бюджет на Задкавказкия край7. 

По-сериозен е случаят със Сванетия, където владетелят княз 
Константин Дадешкелиани убива кутаиския генерал-губернатор А. И. 

5  Иваненко, В. Н. Гражданско управление Закавказьем от  присоединение Грузии до 
наместничества Великого Князя Михаила Николаевича. – В: Утверждение русского 
владычества на Кавказе. Т. ХІІ. Тифлис, 1901, 481–498; Письмо князья А.И. 
Барятинского к княгине Екатерине Алекасндровне Дадиан. – В: Зиссерман, А. Л. 
Фельдмаршаль князь  Александръ Ивановичъ Барятинскiй. 1815–1879. М., 1891, Т. 3, 22–
24.

6 ПСЗРИ. Второе собрание. Т. 32 (1857), Ч. 1, СПб., 1858, № 32323.

7 ПСЗРИ. Второе собрание. Т. 33 (1858), Ч. 2, СПб., 1859, № 33789.



Гагарин, поради което князът е осъден на смърт8. Наследниците на 
управляващата династия се отказват от претенции от престола и са 
изселени от Савентия, като им е осигурена издръжка от хазната и част от 
тях са назначени на държавна служба9. 

Освен княжеска Сванетия съществува и т.нар. „свободна“ Сванетия, 
която още по времето на княз Воронцов е преобразувана в приставство 
под управлението на княз Микеладзе. Наместникът взима решение да 
обедини двете сродни територии в едно приставство. Самият пристав 
получава права на уезден началник и се задължава да живее постоянно в 
Сванетия и да председателства народния съд, който се състои от няколко 
мдиванбекове10. Единното приставство е открито през 1859 г., а през 1860 
г. е подчинено на управляващия Мингрелия11.

Освен с промени в административната система княз Барятински се 
заема с дейности, които ще доведат до подем в търговията и 
производството в региона, особено след  като се сдобива с право 
самостоятелно да се разпорежда с финансовите дела на Задкавказието. 
За стимулиране на кавказката търговия наместникът предлага държавна 
поддръжка за развитието й чрез стимулиране на привилегирована 
митническа тарифа при транзитната търговия на европейски стоки. Т.е. 
князът иска завръщане на практиката от времето на генерал А. П. 
Ермолов, когато тези мерки водят до успешни резултати в търговията на 
региона12. 

Въпреки усилията Барятински не успява да се сдобие с разрешение 
на подобна преференция заради противодействието на финансовия 
министър. На тази мярка се противопоставят и руските производители, 
които трудно биха реализирали търговия на задкавказките пазари заради 
конкуренцията на европейските стоки. Неговият приемник на поста 
великият княз Михаил Николаевич след края на Кавказката война 

8 Иваненко, В. Н. Цит. съч., 517–522; АКАК. Т. 12, Тифлис, 1904, 376–379, с. 1288.

9  Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК). Т. 12, 1904, 379–
383.

10 Мдиванбек (тур. ез., перс. ез.) – съветник, член на съд. Термин, заимстван от Персия, 
където обозначава върховен съдия. Ползва се в Грузия от  началото на XVII в. и се 
отнася за постоянен царски съдия. В началото такива съдии са малко, но към края на 
XVIII в. тяхната бройка надвишава тринадесет. Мдиванбекове (мн. ч.) – членове на съда.

11 Иваненко, В. Н. Цит. съч., 524–525.

12 Зиссерман, А. Л. Фельдмаршал княз…, Т. 3, 146–150.



реализира това предложение на Барятински, откривайки през 1864 г. 
безмитен сухопътен и морски транзит. 

По време на управлението на Барятински се поощрява и местното 
производство включително и чрез чуждестранни инвестиции. Така 
например швейцарски предприемач открива неголям леярен завод в 
покрайнините на гр. Тифлис. Друг инвеститор холандец получава 
дългосрочна подкрепа за създаването на фабрика за точене на сурова 
коприна в гр. Кутаис. В близост до гр. Тифлис на френски предприемач се 
отдава за временно ползване фабрика за платове, за да оптимизира и 
разшири производството13. 

Наместникът оказва поддръжка и на създаденото през 1857 г. 
Задкаспийско търговско сдружение, което трябва да ръководи търговията 
с Персия и туркменските племена на източния бряг на Каспийско море. За 
развиването на корабоплаването по Каспийско море правителството 
приема решение за създаване на частна компания в замяна на 
премахнатата Каспийска флотилия заради съкращаването на 
преразходите. Във връзка с реализацията на този проект новото общество 
е обединено с това за речното параходство по река Волга „Меркурий”. 
Така в Русия възниква едно от най-големите частни акционерни 
дружества за речно и морско параходство „Кавказ и Меркурий”. 
Обединената компания получава от правителството множество 
привилегии като монополно право на превозването на поща, войски и 
товари, с военно предназначение, ежегодни субсидии за поддържането на 
регулярни курсове за държавни нужди от Черно и Каспийско море, река 
Волга и други14. 

За развитието на търговските отношения князът отчита, че е 
необходимо преобразуване на митническата система в региона, като се 
ликвидира Кавказката митническа линия. Управляващият гражданската 
част в Задкавказието княз В.О. Бебутов15  обръща внимание на 
финансовото министерство, че тази мярка би оказала позитивно влияние 
за развитието на Кавказ и ускоряването на сливането му с Руската 
империя. Наместникът напълно поддържа мнението на своя съмишленик, 

13 Отчет ген.-фельдмаршала князя А.И. Барятинского за 1857–1859 годы. – В: АКАК. Т. 
12, Тифлис, 1904, с. 1338.

14  Алексушин, Г. В. Пароходное общество „Кавказ и Меркурий“. Автореферат 
дисертации. Самара, 1995; Още за „Кавказ и Меркурий“: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
ruwiki/1511105 (19.06.2014); http://oldsaratov.ru/tags/obshchestvo-kavkaz-i-merkuriy   
(19.06.2014)

15 АКАК. Т. 12, 1904, с. 145.

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1511105
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1511105
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1511105
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1511105
http://oldsaratov.ru/tags/obshchestvo-kavkaz-i-merkuriy
http://oldsaratov.ru/tags/obshchestvo-kavkaz-i-merkuriy


но отново се сблъсква с противопоставянето от страна на Министерство 
на финансите. Според  министъра ликвидирането на Кавказката 
митническа линия ще нанесе голям удар върху приходите от митнически 
данъци и такси и върху цялата държавна промишленост във вътрешните 
части на империята. Също така, той смята, че тази мярка няма да доведе 
до съкращаване на разходите, а напротив ще има нужда от допълнителни 
средства, тъй като ще трябва да се създава ново митническо управление 
в Задкавказието. Противопоставя се и на предложението митническият 
контрол да се пренесе изцяло в гр. Тифлис поради евентуална поява на 
контрабанда и невярно деклариране относно количество и платени мита 
на стоките16. 

Ликвидирането на Кавказката митническа линия неизбежно ще 
доведе до стагнация на местното занаятчийство и производство, тъй като 
високото потребителско търсене на национални стоки ще доведе до рязко 
разширяване на продажбите в Задкавказието и ще „задави” местния 
пазар, който не е готов за сериозна конкуренция. Кавказкият комитет 
поддържа мнението на финансовия министър, поради което императорът 
утвърждава положение за запазването на предишните условия, но при 
действия на нова митническа тарифа17. Също така е утвърдено, че на 
Кавказката линия по реките Терек, Малка, Кубан се прекратява 
изпълнението само на карантинните мероприятия, а митническия контрол 
остава без изменение18. 

Това състояние на регламентираните мерки съществува до 1861 г., 
когато е утвърдено „Положение за устройство и управление на 
карантинно-митническата част в Кавказ и Задкавказието”19. Съгласно 
новите разпоредби митническият надзор е пренесен официално от 
Кавказката линия на външните Задкавказки граници на Руската империя 
и създадени митнически окръзи в съответствие с новото 
административно-териториално подразделение на региона. 

С цел да бъде прекратена незаконната и контрабандна търговия по 
Черноморското крайбрежие, най-вече във връзка с незаконните доставки 
за черкезките племена, на 7 октомври 1857 г. са въведени нови правила, 
според които чуждестранните кораби получават официално разрешение 
да акостират и извършват търговия с местното население в три пункта – 

16 Пак там, с. 148.

17 Пак там, с. 151.

18 Пак там, 151–152.

19 Пак там, 157–165.



Анапа, Сухум-Кале и Редут-кале. Заявено е, че в бъдеще за провеждане 
на свободна търговия по Черноморския бряг ще бъдат открити и други 
места след организацията на митническите служби. 

Според В. Муханов пренасянето на митническата линия на границите 
на империята в Задкавказието и административната му структура е 
своеобразна демонстрация за това, че Кавказ за Александър Барятински 
и неговите съмишленици е пълноправна част от империята, а не безправна 
колония.  Това е начало на онзи активен интеграционен процес, който се 
осъществява след края на Кавказката война в периода на 
наместничеството на великия княз Михаил Николаевич. Развитието на 
търговията има огромно значение за Кавказ, тъй като допринася за 
преодоляването на политическата разпокъсаност на населението и 
ликвидирането на икономическата изостаналост20. 

Александър Барятински се заема с окончателното със завършване 
на делото по признаване на търговското съсловие в Тифлис – мокалаки21. 
Той ходатайства за признаване на всички 79 семейства правата на 
потомствено почетно гражданство. Това е постигнато с два указа от юли 
1859 г., с което са премахнати телесните наказания на мокалаките, и 
април 1861 г. когато това звание се дарява на посочените семейства и се 
разрешава в него да постъпват всички заинтересовани лица22.

Друг въпрос, свързан с традициите в Задкавказието, е свързан с 
функционирането на своеобразните цехови обединения – амкарства23. 

20 Муханов, В. Покоритель Кавказа князь А.И. Барятинский. М., 2007, 145–146.

21  Мокалаки (моколокеби) – арменско население в Тифлис и Гори, което образува 
особено градско съсловие от търговци и еснафи. Мокалаките в Тифлис се ползват със 
значителни привилегии и преференции в правно отношение, като освобождаване от 
определени данъци и наказания. Те могат да встъпват в различни длъжности и дори са 
предпочитани по право на някои места. Въпреки преимуществата, грузинците не се 
причисляват  към това звание, което вероятно се дължи на липсата на склонност към 
градски живот и осъществяване на свързаните с него занаяти. Тези, които живеят там е 
предимно заради служебни задължения (военачалници, придворни, дворяни на 
различни длъжности, домашна прислуга и др.). В Тифлис  арменците надвишават 
грузинците в състава на градското население (за 1876 г. от 104, 024 градски жители 
арменци са 36,16%, а грузинци – 21,30%).

22  ПСЗРИ. Второе собрание. Т. 34 (1859), Ч. 1, СПб., 1860, №  34586; Т. 36, (1861), Ч. 1, 
СПб., 1862, № 36936.

23  Амкари (амкреби), амкарство – възникнали през Средновековието професионални 
обединения на занаятчии и малки търговци в Грузия. Те представляват монополни 
гилдии със свои правила, обичаи, вътрешно устройство и управление. Занаятчиите 
(амкарите) се делят на множество цехове, начело на които стоят „устабаши”, избирани с 
мнозинството от гласовете.



Князът, също като своя предшественик граф  Воронцов, желае тяхното 
съхраняване и запазването на самоуправлението и традициите им, но в 
същото време предоставя на всички желаещи правото на занаятчийски 
труд и търговия на дребно. При наместничеството на великия княз Михаил 
Николаевич обаче, те са ликвидирани заради бунтове24. 

В  периода на управлението на княз Барятински се регламентират и 
допълнителни права на висшето мюсюлманско съсловие и по-конкретно 
на бековете и агаларите25. Със закон от 9 юли 1860 г.26  на лицата, 
принадлежащи към това съсловие, им е предоставено важното дворянско 
право на производство в офицерски чин според  служба в унтер-офицерско 
звание за определен брой години. 

С този регламент се дават някои права и преимущества на висшето 
мюсюлманско съсловие, които са различни в зависимост от степента на 
достоверност на правото на всяко лице да бъде с дворянско звание. 
Според това те се разделят на три групи: първата група – получили 
грамоти за своите звания от шаховете на Персия, или от османските 
султани, или от хановете в Задкавказието до подчиняването му на Русия; 
втората група – тези, които нямат грамоти, но се зачисляват към 
съсловието по списъци на Комисията от 1847 г. за предоставянето им на 
земи или произходът им се удостоверява от 12 почетни особи, или са 
синове на мюсюлмански духовници, утвърдени в това звание от 
правителството; третата група – са всички останали. 

Разрешен е и въпросът за доходите на онези 130 бекски семейства, 
които с освобождаването на селяните, намирали се в лична зависимост от 
тях, губят своят основен източник на препитание. Ходатайството на граф 
Воронцов за отпускане на средства за съществуване на тези семейства е 
отхвърлено от Кавказкия комитет. Поради това Барятински аргументира 
повторното искане за тази финансова подкрепа с констатацията, че 
бековете лишени от други източници за съществуване, непременно ще се 
обърнат към нелегални средства за препитание като грабеж и 
разбойничество. Аргументите на княза са приети и всички бекски 

24 Зиссерман, А. Л. Цит. съч., Т. 3, с. 46; Иваненко, В. Н. Цит. съч., с. 460.

25  Бек – титул, указващ  принадлежност към аристокрацията или чиновническата 
върхушка в мюсюлманските страни.; Агалар – титул, обозначаващ  племенна 
аристокрация и феодали.

26 ПСЗРИ. Второе собрание. Т. 35 (1860), Ч. 1, СПб., 1861, № 35903.



семейства, които се оказват на брой 111, е определено да получават 
държавна издръжка в период от 25 г.27

Остър проблем е този за определянето на поземлената собственост, 
тъй като повечето владения нямат нито ясни граници, нито документално 
потвърждение за правата на собствениците. Във връзка с това 
наместникът изисква изготвянето на сведения за числеността и 
състоянието на помешчиците и селяните в Тифлиска и Кутаиска губерния. 
През 1858 г. в Ставрополска губерния е открит Комитет по устройство на 
бита на селяните на помешчиците. Обсъждането на въпроса за отмяна на 
крепостното право в Задкавказието започва през 1861 г., когато е 
създаден специален комитет. Във връзка с това е разработен и одобрен 
проект за определяне на границите във вътрешността на Задкавказието, 
като през 1862 г. е създадена специална палата за определяне на 
границите. И двете мероприятия обаче, ще бъдат завършени по време на 
следващото наместничество28. 

Селското стопанство е онази част от икономиката, на която княз 
Барятински обръща сериозно внимание. Поради това в състава на 
Главното управление е открит специално отдел за селското стопанство и 
чуждестранните колонисти в Кавказ и Задкавказието, който по-късно е 
превърнат в управление за селското стопанство и промишлеността. 
Осъществени са множество мероприятия, свързани с развитието на 
традиционните за Кавказ отрасли в селското стопанство като 
градинарство, винарство, бубарство и коневъдство. Така например през 
1858 г. в Тифлис се основава Държавно училище за градинарство, което 
трябва да подготви специалисти, прилагащи нови методи в обработката на 
земите и разработването на нови сортове. Подобно учебно заведение е 
открито и в Кутаис. Също така, за повишаване на конкурентоспособността 
и качеството на произвежданото вино в региона през 1861 г. в Кахетия е 
открито училище по винарство, за разпространяване на методи за 
усъвършенстване на производството на вино. 

Бубарството има висок принос в икономиката на Задкавказието и 
става традиционен занаят в мюсюлманските провинции. За повишаване 
качеството на коприната наместникът съдейства за разпространението на 
по-добри породи буби и оказва сериозна поддръжка на Нухинското 
училище по бубарство, подготвящо професионални кадри. В  допълнение 

27 Иваненко, В .Н. Цит. съч., с. 465.

28 АКАК. Т. 12, Тифлис, 1904, 70–71, 192–220; ПСЗРИ. Второе собрание. Т. 36 (1861), Ч. 1, 
СПб., 1862, № 37186.



руската администрация предоставя финансова помощ за частни 
предприятия.

Във връзка с коневъдството се наблюдава известно влошаване на 
породите коне. Поради това е учреден специален конезавод  в близост до 
Тифлис за разпространението на по-добри породи в региона. 

Със създадения към Главното управление департамент за 
строителство и пътища всички строителни дейности са подчинени под 
едно управление. Подобряването на комуникациите в региона са на първо 
място по стратегически съображения, поради което едно от първите 
мероприятия в тази насока е свързано с подобряването на съществуващия 
Военно-Грузински път. За осъществяването на комуникация между Терска 
област и Кутаиска губерния започва строителството на Военно-Осетински 
път, както и на Военно-Имеретински път. Устройството на морските и 
речни съобщения е свързано с организацията на корабоплаването по 
реките Кубан, Рион, Терек и Кура. Поради това се извършва специално 
проучване за възможностите за плаване по тези реки, като се установява, 
че Рион и Кубан са малко пригодни за тази дейност29. 

Подобрени са и пощенските съобщения, които от частни ръце 
преминават в държавно управление и се въвежда особена система за 
пощенски транспорт и подобряване на устройството на пощенските 
станции. По нареждане на наместника са построени 15 нови пощенски 
станции, увеличава се броят на конете и се установява постоянна 
дилижансова връзка между Тифлис и Владикавказ30. Установена е 
пощенска връзка между Ставропол и Прочни Окоп, а също така и Налчик 
с Военно-Грузинския път. Подобрява се съобщителната връзка между 
Астрахан и Дербент с откриването на нови пощенски пътища. Появява се 
директна пощенска връзка между Владикавказ, крепостта Грозная и 
Терската линия. Мингрелия също е свързана с останалата част от 
Кутаиска губерния. 

Княз Барятински поставя началото на широкомащабно изследване 
на територията на Кавказ и последователното усвояване на ресурсите му. 
Поощряват се и се подкрепят научни и практически експедиции в региона. 
Канят се научни специалисти за геоложки изследвания в Задкавказието, 
както и минни инженери за проучването на рудни залежи. Създава се 
специална структура към Главното управление на наместника, която 
координира усилията на руската администрация по проучването на минни 

29 Отчет…, 1304–1305.

30 Пак там, 1325–1326.



залежи. Започва добивът на каменни въглища и шисти, а също и добив на 
сребро и олово. 

Както вече беше споменато, образованието се възприема от 
наместника като един от главните методи за омиротворяването на Кавказ, 
поради което той активно поощрява откриването на нови учебни 
заведения и подобряване на дейността на съществуващите. Увеличават 
се средствата за всички учебни заведения в Ставрополско-Черноморска 
дирекция, а в Ейск и Ставропол са открити женски училища. За 
попълването на  администрацията с местни кадри Барятински планира да 
създаде висше учебно заведение в региона. Разработва се специален 
проект за Задкавказки лицей, но идеята за реализирането му остава само 
на хартия.

Наместникът преобразува системата на управление на учебната 
част и вместо на Министерство на народното просвещение, я подчинява на 
Главното управление на наместника. Това се утвърждава от императора и 
през август 1860 г.31 се премахва Кавказкият учебен окръг, а всички права 
и задължения на попечителя на окръга се предават на местните 
началници. Създават се седем дирекции, занимаващи се с въпросите по 
учебната част в специално подразделение на Главното управление на 
наместника. Директорите на училищата се подчиняват на местните 
началници, като стават техни помощници по учебната част.

Княз Барятински се заема с благоустройството на град  Тифлис, 
където създава парк в центъра на града, тъй като дотогава липсва 
обществено място за разходки32. Учредена е и Италианска опера в 
Тифлис, а театърът се преустройва по западен образец.

С оглед  подобряването облика на града и намаляването на 
просяците, се създава специално попечителство, с комисия към него за 
разрешаването на всички въпроси, свързани с материалното подпомагане 
на бедните и бездомните. Закупен е частен дом, в който се приютяват 
представителите на бедните слоеве на населението и техният брой се 
редуцира значително. Реорганизира се и създадената още при граф 
Воронцов специална столова за бедни33. Освен на Тифлис наместникът 
обръща внимание и на благоустройството на другите градове в 
Задкавказието34.

31 АКАК. Т. 12, Тифлис, 1904, 190–191.

32 Зиссерман, А. Л. Цит. съч., Т. 3, с. 53.

33 Отчет…, с. 1325.

34 Пак там, с. 1323.



През 1862 г. поради тежко заболяване наместникът моли 
императора да бъде освободен от своята длъжност през ноември 1862 г., 
като препоръчва за свой „наследник“ брата на Александър ІІ – великият 
княз Михаил Николаевич35. Княз Александър Барятински поставя края на 
половинвековната вътрешна война – Кавказката война, която поглъща 
голяма част от военния и финансов ресурс на Руската империя в регион с 
ключово стратегическо значение, както за вътрешната, така и за 
външната политика на страната. В същото време, грижата за 
икономическото и културно развитие на Задкавказието се реализира в 
серия от мероприятия, които превръщат региона в неразделна част от 
руското имперско пространство. Разрешаването на множество тлеещи 
социални проблеми, благоустройството на инфраструктура и внасянето на 
западен опит в различни отрасли, безспорно допринасят за премахване на 
възприемането на региона като различен и отделен от останалите 
територии на Руската империя. Процесите на колонизация, които 
протичат, отчитат спецификите, но ги адаптират към нуждите на 
общоруската система на управление и начин на живот.  

ALMANACH VIA EVRASIA, 2016, 5. 

СКОК В БЪДЕЩЕТО: 
ГОЛЯМА ЕВРАЗИЯ ИЛИ ГОЛЯМА 
ЕВРОПА?
В ПАМЕТ НА ПРОФ. ХРИСТИНА МИРЧЕВА

 

35  Письма императора Александра ІІ к князю А.И. Барятинскому (1857–1864). – В: 
Вопросы истории, 2007, Кн. 2, 140–142.


