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The motto of the seminar is the following quotation: 

 

Humour, in particular linguistic humour, presupposes a highly developed intellect 

and can only exist within the framework of specific sociolinguistic conditions, the 

most important among these being a love for the mother tongue and the aesthetic 

pleasure derived from its use. 

(Pocheptsov, Georgii, 1974: Language and Humour) 
 

The above quotation reflects the fascination with human language and implies that every language 

allows us, i.e., the native speakers of some mother tongue (or fluent speakers of a foreign language) 

to use the language rules (also by consciously violating them) for various communication purposes, 

often in an amusing, humorous way. 

 

The aim of the present MA seminar is to demonstrate that if we want to manipulate language rules 

in various contexts and discourses, we must have conscious awareness of them and that doing 

linguistics may be enjoyable, useful and rewarding. At the same time, the students will get familiar 

with various theories and potential research directions in the area of the analysis of humour and 

word play, which may serve as inspiration in future academic or professional activities, including 

translation and teaching. The content of the seminar, and thus the potential thesis topics will revolve 

around the following issues:  

 

 



Ø Jokes vs. language system and its subsytems. Discovering language rules through their 

conscious violation. 

Ø Word play and humour mechanisms in jokes and language techniques used in them.  

Ø Functions of word play and humour. 

Ø Word play and language manipulation in advertising. 

Ø Word play in poetry.  

Ø Word play and humour in translation. 

Ø Humour and word play in cross-linguistic perspective. 

 

The analysis of selected problems will be carried out in students’ Master theses on the basis of the 

linguistic material selected by them. The analysis may relate either to English or to the mother 

tongue of the student. The topics of Master theses will be negotiated individually with the students 

and ideally will be adjusted to individual interests and preferences. Also topics that go beyond the 

above description are possible as long as they fall within the area of language description or 

linguistic theory. 

  



Seminarium magisterskie z językoznawstwa 

Zaoczne Studia Magisterskie 2018/2019 

 

Prowadząca: 

dr hab. Bożena Rozwadowska 

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Odkrywanie i stosowanie reguł językowych poprzez zabawę słowem i humor 
 

Mottem seminarium będzie poniższy cytat: 

 

Humour, in particular linguistic humour, presupposes a highly developed intellect 

and can only exist within the framework of specific sociolinguistic conditions, the 

most important among these being a love for the mother tongue and the aesthetic 

pleasure derived from its use. 

(Pocheptsov, Georgii, 1974: Language and Humour) 
 

Powyższe motto oddaje fascynację językiem naturalnym, a także implikuje, że każdy język 

pozwala nam, jego rodzimym użytkownikom (a także osobom władającym biegle językiem 

obcym), wykorzystywać reguły językowe (także poprzez ich świadome łamanie) dla różnych 

celów komunikacyjnych, często w sposób zabawny z wykorzystaniem humoru.  

 

Celem seminarium jest pokazanie, że manipulowanie regułami językowymi w różnych kontekstach 

i dyskursach wymaga ich świadomej znajomości, a także, że uprawianie językoznawstwa może 

być przyjemne, zabawne i użyteczne. Jednocześnie przedstawione zostaną potencjalne kierunki 

badań naukowych i teorie związane z analizą humoru i gier słownych, które mogą stanowić 

inspirację w przyszłej aktywności badawczej i zawodowej, w tym tłumaczeniowej i dydaktycznej. 

Tematyka seminarium, a tym samym potencjalne tematy prac magisterskich dotyczyć będą 

następujących zagadnień: 

 



Ø Żarty a system i podsystemy języka. Odkrywanie reguł językowych poprzez ich 

humorystyczne nieprzestrzeganie. 

Ø Gry słowne i mechanizmy humoru w żartach oraz techniki językowe w nich stosowane.  

Ø Funkcje gier słownych i humoru. 

Ø Gry słowne i zabawa językiem w reklamie. 

Ø Gry słowne w poezji. 

Ø Tłumaczenie gier słownych i humoru. 

Ø Humor i gry słowne w perspektywie porównawczej. 

 

Analiza wybranych zagadnień przeprowadzana będzie w pracach dyplomowych na materiale 

językowym wyselekcjonowanym przez studentów i dotyczyć może zarówno języka angielskiego 

jak i języka ojczystego. Tematy prac negocjowane będą z uczestnikami seminarium i dostosowane 

do ich zainteresowań, także w obszarach wykraczających poza powyższy opis, o ile dotyczyć będą 

opisu bądź teorii języka. 

 


