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Abstract: 
 

Many linguists and researchers have paid much attention to stylistic devices (SDs) with their 
characteristics and unctions. Using SDs effectively and skillfully contributes to the success of 
literary works in general and novels in particular. However, to help people worldwide 
understand the roles and values of SDs in the novels, the translational versions are extremely 
important. This article attempts to identify and analyze Loss and Gain in the Vietnamese 
translation of SDs used in UncleTom’s Cabin by Harriet Beecher Stowe. The article is aimed 
at figuring out two types of SDs namely lexical SDs and syntactical SDs as well as loss and 
gain in terms of lexis, structure and meaning in the Vietnamese translational version of these 
SDs. These findings can help language learners apply SDs with confidence in their own 
writing, especially in producing interesting and effective English-Vietnamese translations.    
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Tóm tắt: 
 
 
Đặc điểm và chức năng của các biện pháp tu từ đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà ngôn 
ngữ và nghiên cứu. Sử dụng khéo léo và hiệu quả các biện pháp tu từ đã đem đến sự thành 
công cho tác phẩm văn học nói chung và tiểu thuyết nói riêng. Tuy nhiên, để giúp độc giả hiểu 
được vai trò và giá trị của chúng trong các cuốn tiểu thuyết, các bản dịch đóng vai trò hết sức 
quan trọng. Bài viết này trình bày những hiện tượng được và mất trong bản dịch tiếng Việt của 
các biện pháp tu từ thường dùng trong tác phẩm Túp lều bác Tôm của Harriet Beecher Stowe. 
Các biện pháp tu từ đã được phân tích theo hai loại: từ vựng và cú pháp, đồng thời khai thác 
các hiện tượng được - mất về mặt từ vựng, cấu trúc, và nghĩa khi dịch chúng sang tiếng Việt. 
Các phát hiện này có thể giúp người học tự tin áp dụng các biện pháp tu từ vào việc viết văn, 
đặc biệt trong việc tạo ra các bản dịch Anh-Việt hay và hiệu quả hơn.  
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