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ნაშრომი ეძღვნება კოჰეზიის საშუალებების თარგმნის  საკითხს 
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ელიფსისი, შერწყმა და ლექსიკური კოჰეზია. საწყისი და სამიზნე ტექსტების 

შედარებისას გამოყენებულია ნიუმარკის „სემანტიკური“ და „კომუნიკაციური“ 

თარგმანის კონცეფცია.   
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ელოტები“, „მკვლელები“ და „სეზონის შემდეგ“)  და მათ ქართულ თარგმანს, 

რომლებიც ნათარგმნია ვახტანგ ჭელიძისა და ანა რატიანის მიერ.  

საკვანძო სიტყვები: ტექსტი, კოჰეზია, რეფერენცია, სუბსტიტუცია, ელიფსისი, 

შერწყმა, ლექსიკური კოჰეზია, თარგმანი, აისბერგის პრინციპი, სემანტიკური, 

კომუნიკაციური. 

 

 

ანა ძაძამია 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Abstract 

Ellipsis  as cohesive device and marker of style in Ernest Hemingwey’s short 

stories and their Georgian translations  

 

The thesis addresses the problem of  translation of cohesion devices given in 

literary texts. It seeks to identify and analyze effective strategies used by translators 

for preserving cohesion in translated texts. The study focuses on the study of category 

of ellipsis and marker of  style in stories.  

The research has been conducted according to the theory of cohesion 

proposed by Halliday and Hasan who identified  the following lexico-grammatical 

categories of cohesion in English: reference, substitution, ellipsis, conjunction and 

lexical cohesion. For the purposes of the comparative analysis of the source and target 

texts Newmark’s  theory of  “semantic” and  “communicative” translation is used.  

In the research part, the analysis of ellipsis is offered according to Ernest 

Hemingway’s short stories (Hills  Like  White Elephants, Mr. and Mrs. Elliot, The 

Killers and Out of season) and its Georgian translations by Vakhtang Chelidze and 

Ana Ratiani.  

           Key words: text, cohesion, reference, substitution, ellipsis, conjuction, lexical 

cohesion, translation, the principle of iceberg, semantic, communicative.  
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