
Zagrepčanec - Vlaškovuličanec, glazbeni duh i duša Zagreba, STJEPAN JIMMY STANIĆ, potkraj siječnja 
ove godine zakoračio je u svoje 93. životno ljeto. Fizički i mentalno nevjerojatno vitalan, estradni 
šarmer s pokrićem, miljenik generacija publike koja ga zove i voli vidjeti na pozornici, s ili pred 
mikrofonom, što je kuriozitet u svjetskim razmjerima.  

Dobro reče ugledni slovenski glazbenik Zoran Predin : „Vrijeme je na Jimmyju polomilo zube. Ako 
netko zaslužuje naziv gospodin i sve što se pod gospodinom podrazumijeva:  galantnost, duhovitost, 
bonton, osobna karizma i stajanje iza svojih stavova,  onda je to gospodin Stjepan Jimmy Stanić. 
Vrhunski kontrabasist, izvanredan izvođač svjetskih jazz standarda, izumitelj Standupa, dok taj način 
komunikacije s publikom još nije imao ime. Tada se to zvalo „najava sljedeće pjesme“. Jimmy je u 
prošlih, recimo, onako „od ruke“ , 75 godišnjoj glazbenoj karijeri izgradio sebe u medijsku ličnost, 
kakve nema nigdje na svijetu. Jimmy je unikum prve kategorije !“. 
I gotovo da se Predinovim riječima nema  što dodati. A vrijedi citirati i dirigenta Josipa Cvitanovića s 
kojim je Jimmy u svojoj 91. godinu ušao u studio i snimio album: 

„Ono što mi je od početka bilo jasno: Jimmy je prvorazredan pjevač, showman, ali i vrhunski 
improvizator jazza. On je pravi jazz pjevač. Puno godina kasnije,dok smo snimali album „91+“, 
upoznao me je sa svojom glazbenom prošlošću. Nema gdje  nije nastupio i nema što nije pjevao. Od 
kafane u Bosni i sevdalinki, do koncerta u Somboru, gdje su Vojvođani mogli prvi put čuti pjesmu na 
engleskom - „Blue Moon“. Pritom je svirao i kontrabas.  

Svima je poznat događaj kada je pristao, bez probe, nastupiti kao basist u Big bandu Dizzyja 
Gilesspija, u Zagrebu. Koncert je bio sjajan, Dizzye je bio oduševljen, publika također. Jimmy o tome 
priča kao o nečem sasvim uobičajenom. A, nije. Velika je to bila hrabrost i samouvjerenost. Bilo je u 
publici nekoliko profesionalnih jazz basista, ali nitko se nije usudio popeti na binu. Jimmyju je to bilo 
sasvim prirodno. „ 

Stjepan Jimmy Stanić je  zabavno-glazbeni pjevački doajen i pionir našega zabavno-glazbenoga 
svijeta, koji je „uvijek vjeran sebi i svojoj duhovitosti“ (Danko Oblak ) ,  „ zagrebačka institucija s 
napoleonskom bradicom“ (Magda Weltrusky), „majstor za oživljavanje prošlosti“ (Marko Grčić), a 
Gabi Novak svojedobno mu je komplimentirala  medijskom izjavom „on je kralj među našim 
pjevačima zabavne glazbe“. Producent i glazbeni urednik Siniša Škarica u jednome objavljenome 
tekstu 2014. godine  Jimmyja je usporedio s „dinosaurom kojemu ne prijeti izumiranje“. 
 

 


