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Text
Text om M.-J. van Esbroeck, CSCO 478, § 103, pp. 133.25-134.14 (ET in Shoe-
maker, p. 130):
ოდეს იგი იგულებოდა ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა ამიერ სოფლით
განყვანებად ყოვლად წმიდისა მის და უბიწოჲსა დედისა თჳსისა, და
სასუფეველად ზეცისა მიყვანებად რაჲთა სათნოებათა და ბუნებისა
უვაღრესთა მოღუაწებათა მისთა გჳრგჳნი საუკუნაჲ მიიღოს, და ფე-
სუედითაოქროანითა პირად-პირადადშემკობილი შუენიერადდადგეს
მარჯუენითმისა,დადედუფლადიქადაგოს ყოველთადაბადებულთა,
და შევიდეს შინაგან კრეტსაბმელისა და წმიდასა წმიდათასა დაემ-
კჳდროს. წინაჲთვე გამოუცხადა დიდებული იგი მიცვალებაჲ მისი.
და მოუვლინა მას კუალად მთავარანგელოსი გაბრიელ მახარებელად
დიდებულისა მის მიცვალებისა მისისა, ვითარცა იგი პირველ საკჳრ-
ველისა მის მუცლადღებისა. მოვიდა უკუჱ მთავარანგელოსი და მო-
ართუარტოჲფინიკისაჲ რომელი იგი იყო სასწაული ძლევისაჲ, ვითარცა
ოდესმე ძესა მისსა მიეგებვოდესრტოებითაფინიკისაჲთა მძლესა მას
სიკუდილისასადა შემმუსრველსაჯოჯოხეთისასა, ეგრეთვე წმიდასა
მასდედუფალსა მოართუა მთავარანგელოსმან რტოჲ იგი სახე ძლევისა
ვნებათაჲსა და სიკუდილისა გან უშიშობისა.
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Analysis
The structure of this little excerpt falls along these lines. There are four sentences,
beginning with, respectively,

• ოდეს იგი იგულებოდა…

• და მოუვლინა მას…

• მოვიდა უკუჱ…

• ვითარცა ოდესმე…

The main clause of sent. 1 comes at its end, წინაჲთვე გამოუცხადა დიდე-
ბული იგი მიცვალებაჲ მისი, the temporal setting for which comes at the be-
ginning, ოდეს იგი იგულებოდა ქრისტესა ღმერთსა ჩუენსა…. Precisely
what he wishes (იგულებოდა) to do in this temporal setting is given immedi-
ately thereaer by means of two verbal nouns in the adverbial case (განყვანებად
and მიყვანებად), the object of both being Jesus’ mother, only explicitly said in
the first instance, and in the genitive case according to the normal construction
with a verbal noun. These two verbal nouns have for their purpose (or result) five
clauses following რაჲთა built with a string of aorist coǌunctive verbs with either
Mary or Jesus as subject.

The other sentences are much simpler. Sent. 2’s main clause is მოუვლინა
მას კუალად მთავარანგელოსი გაბრიელ, with the archangel being sent as
a messenger or announcer (მახარებელად). This clause is correlated with the
next one, ვითარცა იგი პირველ საკჳრველისა მის მუცლადღებისა, for
which the same participle in the adverbial case is again understood. What I am
calling sent. 3 is two compound clauses, მოვიდაუკუჱ მთავარანგელოსი and
მოართუა რტოჲ ფინიკისაჲ, this last word being extended by a relative clause
to state what the branch (რტოჲ) is a sign (სასწაული) of. The last sentence again
has two main clauses, this time correlated by ვითარცა and ეგრეთვე. The first
of these clauses has a verb with an unnamed plural agent (მიეგებვოდეს), the
indirect object of which, ძესა მისსა, is extended by two appositive noun phrases,
მძლესა მას სიკუდილისასა and შემმუსრველსა ჯოჯოხეთისასა, both
in the dative case in agreement with the noun they further identi, while the
second clause has a singular verb, მოართუა, already seen in this passage, the
agent being the archangel Gabriel. In the last clause of the passage, the direct
object რტოჲ იგი — in the nominative case as direct object of an aorist verb —
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is followed by the appositive სახე, itself extended by two genitive noun phrases
(ძლევისა ვნებათაჲსა and სიკუდილისა გან უშიშობისა).

Here are the verbs (including verbal nouns), in order of appearance, with the
simplest of remarks on identification:1

• In sent. 1

– იგულებოდა impf 3s გულ(ვ)ება to want
– განყვანებად verbal noun განყვანება to bring out
– მიყვანებად verbal noun მიყვანება to bring in
– მიიღოს aor coǌ 3s მიღება to take, receive
– დადგეს aor coǌ 3s დადგმა to put, place
– იქადაგოს aor coǌ 3s ქადაგება to announce, proclaim
– შევიდეს aor coǌ 3s შესლვა to go in
– დაემკჳდროს aor coǌ 3s დამკჳდრება to reside, dwell
– გამოუცხადა aor 3s გამოცხადება to reveal, show

• In sent. 2

– მოუვლინა aor 3s მოვლინება to send

• In sent. 3

– მოვიდა aor 3s მოსლვა to come
– მოართუა aor 3s მორთუმა to bring
– იყო aor 3s ყოფა to be

• In sent. 4

– მიეგებვოდეს impf 3p მიგებება to go to meet
– მოართუა. As above in sent. 3.

A few noun phrases of note are:

• ყოვლად წმიდისა all-holy
1That is, I have not highlighted character vowels or remarked on objects.
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• სასუფეველად ზეცისა kingdom of heaven

• გჳრგჳნი საუკუნაჲ crown eternal

• მარჯუენით მისა at his right [hand]

• დედუფლად…ყოველთადაბადებულთა queen of all created things

• დიდებული იგი მიცვალებაჲ მისი her glorious Dormition2

• საკჳრველისა მის მუცლადღებისა her wondrous conception

• რტოჲ ფინიკისაჲ branch of a date-palm3

• სასწაული ძლევისაჲ a sign of victory

• მძლესა მას სიკუდილისასა victor of [i.e. over] death

• შემმუსრველსა ჯოჯოხეთისასა destroyer of hell

• სახე ძლევისა ვნებათაჲსა indicator of victory of [i.e. over] sufferings

• [სახე] სიკუდილისა გან უშიშობისა [indicator] of fearlessness om
[i.e. before] death
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2Again in the next sentence.
3And in the plural in sent. 4.
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