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Abstract 

     In Georgia, in the environs of  the town Chiatura, in the canyons of  the river 

Kvirila and its tributaries, apart from numerous karstic caverns, there are artificial caves of 

historic epochs, the entrance walls of which in most cases were built with limestone.In the 

several stages of the stone age, part of those caverns were intensively used by humans.Those 

objects were target of the interest of Georgian and foreigner scientists and there exist 

different world wide publications about those subjects.  

In the researches of the artificial caves of this region there was another 

circumstance even four years ago. Those monuments are mentioned in the sources of great 

geographer Vakhushti Bagrationi (Batonishvili). In XIX-XX cc. those monuments have 

attracted foreigner travelers and researchers. During the XX century, enthusiastic researchers 

using alpinist equipment reached some of them and these scientists even published in the 

magazines and newspapers several articles about  the circumstances seen by them; however, 

considerations expressed by these researchers were rather far from professional evaluation of 

these monuments – the functions and the epoch of cavern creation have not been defined. 

Thus, until the previous years. historical-archaeological researches of artificial 

caverns of Chiatura region was on the origin stage. 

The serious, systematic scientific research of the cut in the rock monuments 

situated in the river Kvirila basin canyons was initially started by the multidisciplinary 

expedition of Ilya State University studying the basin of the rivers Kvirila and Rioni in 2011.  

Historical-geographical, architectural and archaeological researches have proved, 

that majority of those caverns were not only the defence shelters of  Middle Ages, as it was 

believed by researcher-travelers. Into the particular roughly rock-cut caverns, situated in the 

valleys of Kvirila river and it’s tributaries there were found  material trace of human’s 

intensive living from different periods of Bronze Age. This discovery is convincing us that in 

the mentioned epochs, on the pointed out region of the west Georgia, there were quite wide-

spread tradition of living into the cave settlements, as it already is confirmed in the east 

Georgia, which is proved into the carried out scientific researches during the last decades. 

The architectural works have proved that important part of the given caves were not 

at all only the defence shelters – here several, cut in the rock, completely unknown until 
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today, desert-monasteries were revealed. For example: around the area of the world-wide 

famous Mgvimevi Monastery (XIII century) we have found cut in the rock two-nave church 

and monastic cave cells for monks that were dated back to VII-VIII centuries; the monastery 

complex located within neighboring area of Tiri Church, belongs to the same period of time; 

one of the shelter wells for a secluded anchorite monk, located in the monastery complex 

cave floor,  was discovered; as a result of archaeological excavations provided on the bottom 

of the cell, remains of the material evidences related to the mentioned above epoch were also 

revealed. 

Kldekari cave monastery with the large cavern church discovered in adjacent to the 

village Sveri territory, should be dated from slightly later period - IX-X centuries; the 

monastery can be considered as a masterpiece of the Georgian rock architecture. 

Our researches concerning discovery and study of the cut in the rockmonasteries of  

Zemo Imereti region are still being continued, however even by now  it can be stated that 

considerations established until recently in the Georgian scientific and academic circles that 

important cave monasteries of the early medieval centuries existed only in East and South 

Georgia, have drastically changed.  
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