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Aabstract 

The subject of this research is scandalous literature. The aim of the research is to identify 

those social factors that make scandalous literature scandalous, therefore the research is 

based on an idea that scandalous literature is a social construct. In the following research 

critical discourse analysis method will be used to analyze “Instant Kafka” by Zaza 

Burchuladze, “last bullshit” by Erekle Deisadze and “first Russian” by Lasha Bugadze. The 

stories were chosen because they caused increased interest and outrage in the society, 

which therefore gave the stories the reputation that is mentioned above. Along with the 

critical discourse analysis method content analysis method will be used. In the research 

reception process will be analyzed using content analysis method.  

The research has shown that Georgian society is especially sensitive when it comes to the 

topics like : language, history, religion and traditions because they are strongly connected 

with self-identification of Georgian people and expressing ideas that oppose widely  

acceptable opinions in those areas is considered to be taboo, therefore the stories that try 

to break this taboo or go against unwritten rules that are normalized in the society get 

criticized, rejected,  neglected and called  immoral. Contrary to the example above the 

discourses that dominate (for example discourses on religion, anti-liberalism, apocalypses, 

ethnic-nationalism, anti-globalism and etc.) posses the social power and impose control. 

One of the ways of imposing control is declaring stories that oppose dominant discourses 
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scandalous, therefore dangerous, unacceptable and immoral. The research has shown that 

scandalous literature is a social construct.    

Key words: scandalous literature, social construct, reception, discourse, values, frames,  

Georgian literature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


