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მხოლოდ მცირე რაოდენობა არსებობს ისეთი კვლევებისა, რომლებიც 
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Abstract 

The present thesis deals with the problem of translation of similes included in literary texts.    

It examines different approaches to rendering similes, and poetic similes in particular, into a 

target language. The problem is examined on the basis of the comparative analysis of Otar 

Chiladze’s novel A Man was Going Down the Road and its English translation by Donald 

Rayfield with a focus on similes.  

Being one of the most frequently used figures of speech, simile is viewed from different 

perspectives. The thesis provides a detailed overview of different types of similes, their 

structure and function in literary texts. It contains an analysis of different models suggested 

for translating simile and other figures of speech, notably a metaphor. More specifically, a six-

step model adopted by Patrizia Pierini for translating similes has been used as a theoretical 

framework for data analysis. The analysis has shown that the majority of the strategies 

suggested by Pierini has been employed by the translator, however with different frequency. 

It appears that the use of specific strategies was defined by the type of simile.  The study has 

revealed the translator’s attempt to keep and reproduce the original figurative writing style of 

Chiladze.  

The relevance of the research is defined by two interrelated factors. First, the English 

translation of the novel is quiet new and has not been examined from linguistic and 

translational perspectives. Secondly, it is important to highlight that there are only few 

research papers dedicated to the challenges associated with translation of simile as a separate 

element of figurative language. 
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