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Abstract 

This work examines two stories that share the same plot, written by contemporary 

Georgian authors, David Kardava and Maka Mikeladze.  

The research aims to study the semantic analysis of language in the modern Georgian 

literary texts and explicate the means, which create gender binary and hierarchical 

relations in fiction. Besides, the paper will analyze the subversion of gender inequality 

through Bakhtin's theory of dialogism and the feminist literary criticism - theoretical 

approaches that made a productive contribution and enabled researchers to identify 

women's voices in fiction.  

The research focuses on two Georgian contemporary short stories; Maka Mikeladze- 

"Answering with Answering " and Dato Kardava’s short story ‖What do you want, 

Madam?‖ The comparison of the female and the male author, through semantic 

analysis, allows one to analyze literary language; elucidate the effects of oppression, 

social hierarchies, and asymmetric gender relation, using semantic analysis; By 

employing Bakhtin’s concept of dialogism, the paper will assess the subversive 

potential of substantial gender hierarchies, through imitating and blurring of 

dominant mental and linguistic categories.  

The relevance of the paper is conditioned by a lack of research on contemporary 

Georgian literature through semantic analysis. The importance of the work lies in the 

use of semantic analysis that makes clear the meaning of "the word in a context" on 

one side and the principle of Bakhtin’s dialogism on the other, which assesses the 

trials to overcome gender binary through feminist literary criticism and the engaging 

dialogue between two texts.  

The conducted research is based on Bakhtin’s dialogism, using gender theories and 

semantic analysis. The work depicts women’s voices in feminist criticism and explains 

the occasions of its submersion and liberation on the example of the short stories 

discussed.  
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