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Abstract  

In the information field of modern political discourse, saturated with democratization, 

ideas of political correctness and egalitarianism, euphemism plays an important role, especially 

in the public speeches of high-ranking officials, allowing the speaker to discuss sensitive topics 

related to real disadvantages and / or consequences of political, economic, social events without 

hesitation.   

The present paper aims to discuss the political discourses of the two countries. The main 

hypothesis is that the speaker suggests a negative effect of the words used, and therefore tries 

to avoid them. The research methodology is inductive, because specific examples are discussed, 

on the basis of which a general conclusion is made. Due to the relatively small amount of 

materials, a qualitative method is chosen for the analysis. 

The rationale of the study stems primarily from the lack of such an analysis of Georgian 

political discourse. 
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