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se pokazati koja su jezična rješenja zajednička u Hektorovićevu jeziku i današnjim 
govorima središnjega dijela otoka Hvara.

Posebna će pozornost biti posvećena onim Hektorovićevim jezičnim rješenji-
ma koja su znatno bliža današnjemu normiranomu hrvatskomu književnomu jeziku 
negoli današnjim hvarskim govorima. Pojavnost tih rješenja u Hektorovićevu 
jeziku nastojat će se objasniti ponajprije sa sociolingvističkoga aspekta.

Analiza će se uglavnom temeljiti na jeziku Hektorovićeva Ribanja.

Sanja Vulić profesorica je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i voditeljica 
projekta Suradnja s hrvatskim autohtonim zajednicama u dijaspori. Predaje predmete koji 
se odnose na hrvatsku dijasporu, na hrvatsku dijalektologiju i književnojezičnu baštinu te 
na standardni jezik. Predavala je ili predaje na poslijediplomskim doktorskim studijima 
u Rijeci, Dubrovniku i Zagrebu, te na diplomskim studijima sveučilišta u Splitu i Zadru. 
Kao gost je predavala na sveučilištima u Sofiji u Bugarskoj (2006.), u Gdanjsku u Poljskoj 
(2010., 2013., 2014.), u Bukureštu u Rumunjskoj (2011., 2016.), u Kopru u Sloveniji (2011.), 
u Heidelbergu u Njemačkoj (2012., 2017.), u Pečuhu u Mađarskoj (2013.), u Torontu u 
Kanadi (2015.), u Tokiju u Japanu (2016.) te na Sveučilištu Hokkaido u Sapporu u Japanu 
(2016.), također na Pedagoškoj akademiji u Željeznu u Austriji (2001., 2007.), na Visokoj 
školi u Baji u Mađarskoj (2007.) te u Europskoj komisiji u Luxembourgu (2016.). Bila je 
voditeljica Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču od 2007. do 2011. Piše jezičnu kolumnu 
u mjesečniku Matica Hrvatske matice iseljenika. Samostalno ili u suautorstvu objavila je 7 
knjiga, više od 170 znanstvenih, oko 300 stručnih radova te oko 460 kraćih radova pretežito 
popularnoznanstvenoga sadržaja. Izlagala je na više od 180 znanstvenih i stručnih skupova 
u Hrvatskoj i inozemstvu te još održala oko 190 javnih predavanja u Hrvatskoj i dijaspori. 
Uredila je i(li) priredila za tisak 14 knjiga drugih autora.

Anamarija Žugić
Ex libris, Zagreb

HEKTOROVIĆEVO RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE  
OD DRAMATIZACIJE DO INTERMEDIJALNOSTI I HIBRIDNIH FORMI

U povijesti hrvatskoga kazališta brojna su se kanonska djela starije hrvatske 
književnosti sustavno prepoznavala kao materija koja zavrjeđuje ponovno zaživjeti 
u ruhu dramatizacije, nerijetko izložene postupcima prevrednovanja i aktualizacije, 
kako bi posredstvom kazališne igre uspostavila kontakt sa suvremenom publikom. 
Hektorovićevo se Ribanje i ribarsko prigovaranje u tom smislu nije podvrglo 
samo intervencijama na planu teksta nego se od 90-ih godina 20. stoljeća do da-
nas njegova dramatizacija u cjelovitom ili fragmentarnom obliku pojavila i kao 
predmet dokumentarne radiodrame i kao filmska adaptacija kazališne predstave, 
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a izvorni je tekst poslužio kao inspiracija za scenarij dugometražnoga filma, kojeg 
je realizacija tek u začetku. 

Uzimajući u obzir suvremene težnje k rekontekstualizaciji i jezičnoj aktua-
lizaciji djela starije književnosti, autori dramatizacija Ribanja pažljivo su odmje-
ravali obilježja Hektorovićeva jezika i stila te su ga gotovo isključivo vezivali uz 
ambijent Hvara i tradiciju, ponajviše amaterskoga, hvarskoga kazališta. Između 
nekoliko ostvarenja ističe se dramatizacija, odnosno »scensko uprizorenje« Nikice 
Kolumbića, koje je nastalo na temelju spjeva i fragmenata drugih Hektorovićevih 
djela, zatim redateljska intervencija Marina Carića u predstavi Hvarskog pučkog 
kazališta, filmska adaptacija prema istom izvoru i naposljetku dokumentarna radi-
odrama Ljube Pauzina Od Hvara oblutak, također prema Carićevoj varijanti. 

Sa sviješću o postojećim varijantama, u ovom će se radu sagledati suvremene 
dramatizacije Hektorovićeva Ribanja, način na koji su se prepoznali dramaturški 
potencijali izvornoga teksta i njihov tretman u raznovrsnim (audiovizualnim) 
formama. Neće se zaobići ni problematizacija žanra s obzirom na pojmove in-
termedijalnosti i hibridnosti, kao ni propitivanje mjesta koje tekst Ribanja u toj 
problematici zauzima.

Anamarija Žugić (1992) diplomirala je 2015. na studiju Komparativne književnosti 
i Latinskoga jezika i književnosti. Iste godine upisala je Doktorski studij književnosti, 
izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u sklopu kojega 
priprema disertaciju o novolatinskom kazalištu u Hrvatskoj. Objavljuje književne, kazališne 
i glazbene kritike. Stručno se usavršavala na Open Philology Project u Leipzigu; izlagala je 
na nekoliko znanstvenih skupova. Za vrijeme rada u Odsjeku za povijest hrvatskog kazališta 
HAZU bavila se kazališnim radom dramatičara Milana Ogrizovića, o kojemu je priredila 
izložbu. Zaposlena je kao urednica u izdavačkoj kući Ex libris.


