
Stjepan Ivičević
Povodom dana škole Stjepana Ivičevića, Makarska



Djetinjstvo i školovanje  
• Rođen 24. siječnja 1801. u Drveniku, u imućnoj 

obitelji plemića i trgovaca

• Pučku (osnovnu) i Narodnu (srednju) školu završio u 
Makarskoj, gdje je i  proveo djetinjstvo

• Sa 17 godina počeo raditi kao carski činovnik



Mladost-ludost ili hrabrost i 
smionost?
• Prema opisu prijatelja, Stjepan Ivičević je bio mladić blage 

ćudi, goruća srca, hitra uma, odlučan ali i velikodušan.

• Kao mladić zainteresirali su ga revolucionarni pokreti 
poput talijanskih karbonara (usmjerenih protiv 
monarhija u Italiji) 

• Zbog toga se zamjerio vlasti te je osuđen na zatvor ali 
ustraje na tome da radi za korist svoje domovine i rodnog 
kraja.



Dalmacija 19. stoljeća 
grb pokrajine Dalmacije

• Nakon 1813. godine i kraja francuske 
uprave, Dalmacija postaje dio Habsburške 
Monarhije

• Stanje u Dalmaciji:
-nerazvijeno gospodarstvo
-nepismenost stanovništva (manje od 10% 
pismenih)
-siromaštvo
-česte epidemije (kuga u Makarskoj 1815. 
godine)
-razjedinjenost hrvatskih zemalja 



Makarska 19. stoljeća

• Maleni provincijski 
gradić

• Razvijena trgovina, 
poljoprivreda i 
ribarstvo 

• Unatoč tome, jedna 
od prvih gradskih 
knjižnica u 
Dalmaciji, 
filharmonija i brojni 
drugi pomaci na 
kulturnom polju



Preporodni pokret u Dalmaciji –
uloga Stjepana Ivičevića
• Povratak nakon 20 mjeseci pritvora pojačao 

žar Stjepana Ivičevića za službu narodu 

• Prozvan SAMOUKIM NARODNIM VOĐOM I 
UČITELJEM – postaje jedan od vođa narodnog 
pokreta u Dalmaciji

• Pripadao narodnjačkoj struji u politici

• Po pitanju narodnog jezika zalagao se za 
ikavicu



• Bio je poznat i kao ‘’Gaj u Dalmaciji’’

• Uređivao je i pokrenuo novine Zora dalmatinska 
koje su izlazile u Splitu

• Pomogao oko osnivanja Matice dalmatinske 
zajedno sa Mihovilom Pavlinovićem

• Zalagao se za osnivanje ilirskih škola o državnom 
trošku, tiskare u Makarskoj

• Svoj utjecaj koristio za dobrobit naroda u Dalmaciji 
preko sudjelovanja u Bečkom parlamentu, 
Hrvatskom i Dalmatinskom saboru

• Za vrijeme mandata načelnika makarsko-
primorske općine hrvatski postaje službeni jezik u 
općini



Umro je 16. prosinca 1871. godine a sahranjen 
dva dana kasnije u Makarskoj

Njegov grob nalazi se na gradskom groblju sv. 
Križa

Svake godine prilikom 
obilježavanja Dana 
škole posjećujemo 
grob    Stjepana 
Ivičevića te mu se 
odaje počast



Stjepan Ivičević –
uspomene i ostavština

Njegovo ime nosi: 

• naša osnovna škola

• ulica

Ostao je zapamćen kao jedna 
od najzaslužnijih osoba u 
hrvatskoj povijesti s prostora 
Makarskog primorja



Ponovimo zajedno 

• Gdje je rođen Stjepan Ivičević? 

• Kakvim su ga prijatelji smatrali? 

• Prozvan je SAMOUKIM NARODNIM ________  
a) VOĐOM I UČITELJEM, b) ZABAVLJAČEM I UMJETNIKOM ,
c) PISCEM I KNJIŽEVNIKOM

• S kojim ga se velikim preporoditeljem uspoređuje? 
a) Jurjem Draškovićem, b) Stankom Vrazom, c) Ljudevitom Gajem

• Osim naše škole, što u Makarskoj danas nosi njegovo ime? 



Hvala vam na pozornosti!


