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Abstract 

 

Modern society, especially in recent times, is hard to imagine without politics. If we observe, 

despite the desire, we still have to keep an eye on politics, politicians, their speeches, decisions 

that are often changed and updated. We watch politicians' speeches on TV, listen to the radio, 

read on social media, and finally participate in elections. The discourse of politicians attracts 

our special attention, with their speeches, their emotional appeals, it is interesting to see the 

lexical emotive they use to convey their emotions, and the emotions that allow them to 

influence us as voters and get the desired result. Language is crucial in the discourse of 

politicians, so it is interesting to see how politicians express emotions with the help of 

language. 

Therefore, the research topic of this paper is the emotives in the French and Georgian political 

discourse, on the example of the discourses of French and Georgian politicians. The aim of the 

paper is to explore, highlight, and analyze what emotions politicians express and how they 

convey them in their discourse, which lexical emotives they use to express their emotions, and 

to express their thoughts. At the same time, the subject of research is the rhetorical methods 

that politicians often use in their appeals. 

The topicality of the subject is conditioned   to the fact that recently the interest in political 

discourse has increased, therefore the interest of linguists / linguists in the discourse of 

politicians has increased. At the same time, in this regard, the discourse of politicians is less 

discussed. 

I used the discourse of French and Georgian politicians as their research material, their 

speeches at different times: 

Georgian Presidents: 

1) Zviad Gamsakhurdia 

2) Mikheil Saakashvili 

3) Salome Zurabishvili 

 

French Presidents and Politicians: 
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1) Nicolas Sarkozy 

2) Emmanuel Macron 

3) Marie Le Pen 

 

The research methods are based on the specifics of the issue, the paper outlines and analyzes 

the lexical emotives used by Georgian and French politicians in their discourse. 

 

The results of the study, i think, will have practical significance. This paper can be used in 

one's own work by people who decide to study this topic in more depth. The results of the 

research may be used in various lecture courses in higher education institutions, especially in 

those courses which are related to political science, linguistics, etc. 

 

 

Key words: emotion, lexical emotive , political discourse, linguistic means, emotional 

expression, emotional influence 
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