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Abstract 

 

 

Ideology and language are closely interconnected. Ideology has a great influece on the 

development of language and citizen's discourse, and language, in its turn, influenced and 

changed by ideology, becomes an ideological mediator between state and citizen. So that, 

language is one of the most powerful levers of propaganda. Cinematography takes a great 

place in our lives, therefore, it is a perfect lever for ideological propaganda as well. Thence 

research of cinematic discourse is very important.  

Thesis "Individual and state in cinematic discourse" analyzes linguistic techniques of 

ideological propaganda in cinema. Information in literary text is more concentrated than in 

nonliterary one and therefore cinematic discourse exposes those linguistic methods of 

ideological propaganda, which remain hidden in real life. 

Clarifying structures of ideology, power, ideological discourse and cinematic discourse, and 

then linguistic analysis of the cinematic discourse makes it possible to recognize hate speech, 

patriotic language and reformatory discourse and the ways they are expressed, what can help 

us indentify ideological propaganda in real life. 

Key words: ideological discourse, cinematic discourse, propaganda, hate speech, patriotic 

language, reformatory discourse 

 

 

 

 

 

 


