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Abstract 

 

Against the backdrop of national movements and economic expansions, the crisis in national 

identity has shown a sharp discrimination in the contemporary world, which has sharply ultra-

nationalist content. In addition, on the background of the current nationalist conflicts, the issue 

is generally a matter of origin of nations or nations that create invisible barriers to intercultural 

mobiles or dialogues.  

On the multicultural background in the contemporary layer, the functions of individuals and 

authorities have become the focus of attention. Because in the ultrasonic discourse, the idea of 

authoritarian creators was created in the process of creating an idea of the nation. The synthesis 

of national values and religious values created the basis for strengthening the ultra-right 

discourse. Sharp contours of nationalism are particularly noticeable when it comes to activism of 

civil and public movements. 

The current work has focused attention on the nationalist effects of alternative right discourse, 

as well as such an important component as identifying the authority and defines the influence in 

the Georgian ultra-nationalist formations. The current research will have the possibility of 

theoretical and practical knowledge. 
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