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Problem of stylistic equivalence in Literary

Translation

(according to short stories by Ernes Hemingway and

their Georgian translation)

Abstract

The  thesis  addresses  problems  of  stylistic  equivalence  in  literary

translations  from  English  to  Georgian.  It  aims  to  identify  major

difficulties  in  rendering the source text  style  in  the target  text  and

analyse strategies used by translators in dealing with these problems

taking into consideration textual and cultural factors. 

The relevance of the research is determined by the continuous interest

in translating Ernest Hemingway’s literary texts and short  stories in

particular and the difficulty of reproducing his style characterised as

‘iceberg principle’. 

The research contains  a  comparative analysis  of  the  selected short

stories by Hemingway ((“Up in Michigan”, „Out of Season”,”  Hills Like

White Elephants”, “Mr. Mrs. Elliot”, “The Snows Of Kilimanjaro”) and

their  Georgian  translaitons  by  Vakhtang  Chelidze.  The  short  stories

selected contain a large number of style markers, whose reproduction

in translation is represents a challenge for translators as they try to

achieve the greatest degree of adequacy. The basis for comparison is

the  theory  suggested  by  Peter  Newmark,  which  identifies  two

approaches  to  translation:  semantic  and  communicative.  The  study

also  provides  an  overview  of  the  analysis  of  different  theories  of

equivalence,  types  of  equivalence,  and  stylistic  equivalence  in

translation (e.g. Eugene Nida’s dynamic and formal equivalence, Peter
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Newmark’s  semantic  and  communicative  equivalence,  Catford’s

translation” shifts” and so on).

The paper consists of an introduction, three chapters further divided

into sub-chapters, conclusions and a list of references.

The first chapter is dedicated to the concept of style, and literary style

in particular. It provides an overview of scholarly literature regarding

the essence of style and its types.

The second chapter discusses the notion of equivalence and different

theories  of  equivalence offered by scholars.   It  docuses  on stylistic

equivalence  and  its  relevance  in  translating  literary  texts  from the

source language into the target language. The 

The  third  chapter  focuses  on  style  markers  of  Hemingway’s  short

stories  selected  for  this  study  and  provides  a  comparative  analysis

aimed  at  determining  the  level  of  stylistc  equivalence  and  the

strategies used by the translator for this purpose. 

The Conclusions summarize the results of the research.

Key words: style, translation, stylistic equivalence.
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