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Abstract 

 

The  influence  of  the  representative  of  sentimentalism  in  the  18th  century  English  Literature  

Laurence  Sterne is uncertain in the world Literature. The immeasurable meaning  is also  given to a 

new phenomenon by the writer. It is also interesting to foresee Sterne’s writing style in his novel 

,,The Life and Opinions by Tristram  Shandy, Gentleman’’ while the author’s style’s peculiarities are 

outlined. 

The aim of the present work is to find some stylistic peculiarities used by the writer and compare it 

to the Georgian translation. 

There are several narrative  forms used  in  the novel  ,,The Life and Opinions by Tristram   Shandy, 

Gentleman’’  by  Laurence,  that makes    drama  ,comedy,  critics,  history  or  adventure  given  in  the 

novel understand difficult.  It  is  interesting that there  is  irony  in the whole novel. Sterne’s heroes  

with their grotesque‐comic character is also the important part of the novel.  

Throughout the  research  the  role  of  the  translator  and  the  difficulties  he  shown  during  the 

translation were outlined as well as the responsibility of the translator. 

Throughout the research we also  stopped  at the novel’s composition and it was clear out that  in 

spite    of  the  author’s  scroll,  that  was  shown  by  so‐called  characters  ,description  of  the  special 

situation and so on,  the   narrative dynamic  is maintained.The novel started as an autobiography 

but because of Sterne’s scrolling  in the novel everything  is relocated. The   visual side engaged in 

the novel with endless full stops, lines and so on are maintained in the translation. 

While searching some  stylistic   features in the novel ,  it was outlined that  rhythm is a means of 

effective  communication  with  the  reader.  Metaphorically  depicted  the  main  character  of  the 

subject or the event by epithets is originally used by Sterne  in his novel and gives it an important   

idea or artistic function.  Sterne’s distinguished style is also observed during the description  when 

we compare the translation with the samples given in the  original.Sterne widely uses  the stylistic 

and artistic method‐ Comparative in his novel while comparing his characters, subjects or situation 

and by which  the writer makes us get closer to each of them.Describing the heroes’ character in 

the novel with an artistic method and  their     metaphorically drawn  in  it gets more emotion and 

rhythm.The Ironic background is maintained in the translation. In some occasion the concept of the 

Irony is intensificated in it.The samples of Georgian language are shown during personification, and  

proverbs and phraseology get close to the samples given in the  translation those are typical to the 

Georgian language as much as possible. The samples of Gradation (Climax) are also translated with 

pin‐point accuracy from the original. 
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Under the qualitative methods taken during the research was shown that while comparing some 

original    stylistic  features  to  the  translation,  the  main  idea  of  the  original,  its  emotional    and 

stylistic sides are maintained. 

 

 

Key words: Stylistic Features, Translation, Narrative Style. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


