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Translaiton of English Language Dialects into Georgian  

Abstract                  

               Ann Chinoian   

 The paper is devoted to the problem of translation of dialects in general and the 

translation of English language dialects into Georgian, in particular. It aims to reveal the 

complexities associated with their translation and, to identify the effectiveness of the 

strategies employed by translators for recreating the adequate effect in the target text. 

             This research is very important but is poorly studied. Generally, translating dialects is 

a great challenge and the reason for this is the cultural phenomenon, as it is directly 

connected with a specific country and its culture and therefore rendering dialects is 

especially difficult in translation. Apart of this, it means that, on the one hand, a translator 

has to maintain the adequate effect of the source text and its cultural phenomenon, and on 

the other hand, there is the threat of over-substitution of the target language dialects.   

 The research is based on the comparative analysis of Charles Dickens‘ novel Pickwick 

Papers and its Georgian translation by Mary Ianqoshvili and Natela Keshelava. The selection 

of this particular text was determined by an abundant use of cockney dialect in the novel. 

There are 243 examples of cockney dialect in the source text and all these examples with 

their Georgian translation are provided in the appendix. And for the comparative analysis 

some of thses examples have been identified and compared with their Georgian translation. 

The texts were analyzed by using domestication and foreignizing strategies proposed by 

Venuti. The research showed that in the majority of instances domestication strategy is used 

for rendering cockney in the target language, though there are cases when the effect of the 

dialect are lost in Georgian, however, the loss,  in some instances, is compensated in different 

parts of the text.   

The paper consists of an introduction, four chapters, conclusion, a list of references and an 

appendix. 

The first chapter is concerned with the dialect in general and the related terms, such as 

variation and accent. The second chapter discusses English dialects, namely cockney – its 
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etymology and history. The third chapter is dedicated to the overview of translation 

strategies employed in the translation of dialects. The forth chapter offers the comparative 

analysis of Charles Dickens‘ ―Pickwick Papers‖ and its Georgian translation. 

 The conclusion sums up the results of the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


