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Abstract

In recent years, populism has aroused considerable interest among sociologists and
political scholars. Due to the growing interest and use, "populism" is actively examined in
interdisciplinary studies. First and foremost, the concept was defined based on political,
economic, social and discursive characteristics and analyzed from numerous theoretical
perspectives and different methodological approaches.
The present paper examines populism as a sociolinguistic concept that shapes the
characteristics of cultural communication. The paper analyzes the political speeches of two
political actors, Donald Trump, the 75th President of the United States, and Giorgi Gakharia,
the former Prime Minister of Georgia, and through the analysis using relevant methodology
highlights the markers of populist discourse, which portray these politicians as populists.
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