
Posjet Marulianumu, centru za proučavanje Marka 

Marulića i njegova humanističkoga kruga 
 

 

        18. svibnja  2017. ostavit će upečatljiv trag za mene i moj 8.d razred. 

Zajedno s učiteljicom hrvatskoga jezika Nedom Lelas posjetili smo Marulianum, 

centar za proučavanje Marka Marulića i njegova humanističkoga kruga koji 

djeluje kao organizacijska jedinica u sklopu kulturne udruge Književni krug 

Split.   

       Prvi susret s opsežnim književnikom imali smo na satu Hrvatskoga jezika. 

Istraživali smo o životu i književnom djelovanju Marka Marulića, a posebnu 

pažnju posvetili  smo umjetničkom epu Judita. 

        U Centru Marulianum domaćin nam je bio dr. Bratislav Lučin, koji nas je 

pobliže upoznao sa životom i stvaralaštvom Marka Marulića. Svojim svestranim 

pristupom i neobičnom bliskošću s mladima dr. Lučin nas je   informirao o 

Marulićevom podrijetlu iz plemićke obitelji,  bogatom obrazovanju i sklonosti 

prema   arheologiji i slikarstvu. Saznali smo da je Marulić proučavao raznovrsne 

crkvene zapise, povijest Solina i Splita na koji je uvijek bio iznimno ponosan. 

Neprocjenjiva je i  osebujna njegova ostavština, kao i djelovanje Centra 

Marulianum koji istražuje i pohranjuje  dostupne sadržaje u obliku video- audio 

zapisa, fotografija, raznih izdanja Marulićevih djela, rukopisa, znanstvenih 

radova i slično.  

          Upijajući riječi dr. Lučina, shvatili smo da je Marulić najveći hrvatski 

književnik 15. i 16. st.,  nacionalni klasik i humanist europskih razmjera te da s 

pravom nosi naziv otac hrvatske književnosti.  Neiscrpan talent prožet kroz 

pjesme, prozu, poeme, kulturno-povijesne rasprave, dijaloge, pisma i priče, 

prevoditeljska djela zasigurno zaslužuje posebnu pažnju. Grad Split se odužio 

Maruliću postavljanjem spomenika, rad Ivana Meštrovića,  na Trgu braće Radić, 

ulicom koja nosi Marulićevo ime, Gradskom knjižnicom Marka Marulića, 

Gimnazijom Marka Marulića, hotelom i nekoliko ugostiteljskih objekata, a 

zasluženo Marulićev portret krasi i novčanicu od 500,00 kn.   

22. travnja se u čast Marka Marulića, koji je završio Juditu upravo toga dana, 

obilježava Dan hrvatske knjige. U mjesecu travnju svake se godine u Splitu 

održava festival hrvatske drame Marulovi dani. 

         Posjet Marulianumu  zasigurno je proširio naša znanja o književnoj baštini 

što je i bio naš cilj.                                                       

                                              

 Matej Koštić, 8.d 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

                                                          Papalićeva 4, ispred Marulićeve rodne kuće 


