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Grand Ole Opry. Historia i wpływ programu, 
który rozsławił muzykę country

Słowa kluczowe: Country, Nashville, muzyka, Grand Ole Opry
Abstrakt: Amerykańskie Południe pod względem muzycznym zwykle kojarzy się nam 
z ojczyzną bluesa i kolebką jazzu. Nie można jednak zapominać o tym, jak ważna dla 
tego regionu jest muzyka country. To właśnie tam rodziły się największe gwiazdy, 
powstawały najważniejsze płyty, to tam kształtowała się historia tego gatunku. Jego 
najważniejszym ośrodkiem było i wciąż jest Nashville, które jak żadne inne miasto 
przyczyniło się do popularyzacji country. Bez wątpienia kluczową rolę w tym proce-
sie odegrał legendarny program Grand Ole Opry. Tak naprawdę trudno zdefiniować, 
czym program ten jest. Z jednej strony to najstarszy i najważniejszy program radiowy 
prezentujący muzykę country w historii, ale jednocześnie to cotygodniowe koncerty, 
niekiedy też program telewizyjny. To także – a może przede wszystkim – symbol mu-
zyki country, jej sukcesu, popularności i mistyczności, to ikona kultury amerykańskiej. 
W moim tekście chciałbym przedstawić krótką historię programu Grand Ole Opry, 
jego legendy i niewiarygodnego wpływu na country i całą muzykę rozrywkową. War-
tym zauważenia jest także wielowymiarowy aspekt tego zjawiska, jakim jest przyczy-
nienie się do zbudowania ogromnego przemysłu muzycznego w Nashville, ale także 
turystyczna promocja tego miasta. Przede wszystkim jednak chciałbym skupić się na 
fenomenie Grand Ole Opry i tym co sprawia, że nazywa się go domem amerykańskiej 
muzyki.

Amerykańskie Południe słynie ze swojej bogatej tradycji muzycznej. Od po-
czątku istnienia Stanów Zjednoczonych wykształciły się tam dziesiątki gatun-
ków, stylów i nurtów muzycznych, które do dziś oddziałują na to, co dzieje się 
na scenach całego świata. Nie sposób nie wymienić tu muzyki jazzowej, łącz-
nie ze sceną w Nowym Orleanie, wszelkiego rodzaju odmian bluesa, niezwykle 
wpływowych rodzajów muzyki folkowej czy tak specyficznych, synkretycznych 
gatunków, jak na przykład muzyka kreolska z Cajun czy Zydeco na czele. Re-
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giony stanów Missisipi, Arkansas, Alabama czy Luizjana są do dziś uważane za 
kolebkę współczesnej muzyki amerykańskiej i jej dwóch czołowych gatunków, 
czyli wspomnianych wcześniej bluesa i jazzu.

Nie można jednak zapominać, że Południe jest także miejscem narodzin 
i rozwoju oraz bezdyskusyjnym centrum przemysłu muzyki country. To właśnie 
mieszkańcy południowych stanów tworzyli trzon artystów tego gatunku od 
samego jego początku. Tam też bardzo gwałtownie rozwinął się biznes z nim 
związany, dzięki czemu Południe USA jest uznawane za prawdziwy dom, ojczy-
znę country. Stało się tak za sprawą nie tylko samych artystów czy wytwórni 
płytowych, ale także niezwykle wpływowego, cotygodniowego show, odby-
wającego się w Nashville – Grand Ole Opry, nazywanego „programem, który 
rozsławił muzykę country”1. Aby móc w pełni zrozumieć fenomen muzyki 
country i przyczyny jej popularności w Stanach Zjednoczonych, należy omówić 
oraz zbadać historię i wpływ Grand Ole Opry. Jego historia zaczyna się jednak 
dużo wcześniej, wraz z samymi początkami country.

Wszystko zaczęło się już w czasie kształtowania się państwowości ame-
rykańskiej, kiedy to do Stanów Zjednoczonych pod koniec XIX wieku zaczęły 
napływać kolejne fale emigrantów. W kontekście muzyki country najbardziej 
interesujący wydają się ci z Anglii, Irlandii i Szkocji. Jak wiadomo, każdy imi-
grant przyjeżdżał do swojego miejsca pobytu wyposażony już w pewien bagaż 
kulturowy. Wszyscy oni cechowali się nie tylko chęcią zarobku, rozpoczęcia 
nowego życia czy ucieczki z nędzy, ale także posiadaniem swojej kultury, trady-
cji, wartości, popularnych piosenek, przyśpiewek, a także instrumentów. Z tych 
ostatnich najważniejszym były skrzypki, wykorzystywane do tańców szkockich, 
a także piszczałki. Używano ich bowiem podczas różnego rodzaju zabaw, któ-
re później przyczynią się do powstania country2. Z czasem melodie grane 
i tworzone przez emigrantów zaczęły ewoluować i przenikać się z innymi, rów-
nolegle powstającymi gatunkami. Czerpano z muzyki folkowej związanej z re-
gionem Appalachów (Appalachian music), a także chociażby z muzyki bluesowej, 
z której zapożyczano często strukturę utworów czy też instrumenty takie jak 
banjo, dzisiaj utożsamiane jednoznacznie z muzyką country, a pierwotnie mają-
ce zastosowanie w muzyce afrykańskiej. Dlatego też bardzo ważnym jest to, by 
początków muzyki country doszukiwać wśród europejskich imigrantów, któ-
rych różnorodna kultura w połączeniu z wpływami afroamerykańskimi sprawi-
ły, że powstał nowy gatunek, który następnie ewoluował.

Jako że ten rodzący się typ muzyki zyskiwał popularność przede wszyst-
kim na terenach wiejskich, to z czasem zaczęto go nazywać muzyką country. 
Nazwa była używana już w latach 90. XIX wieku, lecz prawdziwy rozwój ga-
tunku nastąpił dwie dekady później, kiedy na rynek amerykański zaczęto spro-
wadzać skrzypce z Europy, mieszkańcy Południa USA coraz chętniej uczyli się 

 1 About the Opry, http://www.opry.com/about (21.07.2014).
 2 Por. S. Gachowski, Gwiazdy muzyki country, Chicago 1992, s.9.
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gry, a wirtuozi rywalizowali o miano najlepszego skrzypka3. Początek XX wie-
ku przyniósł pierwsze gwiazdy muzyki country, które nie tylko ukształtowały 
gatunek, ale także zyskały ogromną, ogólnokrajową popularność. Wśród nich 
były takie legendy jak Jimmie Rogers czy Carter Family4.

Mimo rozwijającego się w galopującym tempie gatunku i znaczącego wzro-
stu jego popularności brak było ustrukturyzowanego przemysłu, który mógłby 
wykorzystać potencjał country. Brak było centrum dowodzenia, dzięki które-
mu ta popularna forma rozrywki nie tylko zyskałaby większą popularność, ale 
także można byłoby wykorzystać jej potencjał komercyjny. Jak już wcześniej 
było wspomniane, country było muzyką przede wszystkim wiejską, brak było 
możliwości, by dotrzeć do wielkich ośrodków miejskich. Aby tego dokonać, po-
trzeba było entuzjasty i sponsora. Taką postacią okazał się Edwin Craig, będący 
wiceprezesem National Life and Accident Insurance Company, czyli towarzy-
stwa ubezpieczeniowego. Postanowił on oddać część posiadłości swojej firmy 
na rzecz muzyków country oraz sfinansować powstanie stacji radiowej WSM, 
której otwarcie miało miejsce 5 października 1925 roku5. 

Pierwszym ważnym wydarzeniem w historii WSM, które na zawsze zmie-
niło bieg historii muzyki rozrywkowej, było zatrudnienie George’a Haya, po-
pularnego prowadzącego radiowego z Chicago. Przez następne lata prowadził 
on audycje WSM Barn Dance. Jak sama nazwa wskazuje, miała ona charakter 
barn-dance, który miał służyć jako tło muzyczne zabaw, potańcówek w stodo-
łach, tak charakterystycznych dla Południa – i w ten sposób promować mu-
zykę country. Przełom nastąpił dopiero w drugiej połowie lat 20, a dokładniej 
10 grudnia 1927 roku. Wtedy właśnie, w sobotni wieczór George Hay prowadził 
program radiowy bezpośrednio po audycji NBC Music Appreciation Hour, która 
specjalizowała się w muzyce poważnej i operze. Kiedy Hay miał zapowiedzieć 
pierwszą gwiazdę wieczoru – DeForda Baileya – powitał słuchaczy stwierdze-
niem: „Przez minioną godzinę słuchaliśmy muzyki pochodzącej z Grand Opery, 
ale teraz zaprezentujemy Grand Ole Opry”6. Zdanie to może być odczytywane 
jest jako manifest Haya, mówiący o tym, że muzyka poważna i opera mają taką 
samą wartość jak muzyka country; używając określenia „Ole Opry” wskazał 
na to, że gatunek ten jest bliższy zwykłemu słuchaczowi niż muzyka poważna.

Data 10 grudnia 1927 roku na stałe wpisała się do historii muzyki rozrywko-
wej jako oficjalny początek Grand Ole Opry. Już w pierwszych latach działalności 
program przyciągał wielu znakomitych artystów, takich jak Doctor Humphrey 
Bate & His Possum Hunters, gitarzystę banjo Uncle Dave Macona czy wspomi-
nanego już DeForda Baileya. By zwiększyć popularność, twórcy programu w po-

 3 Por. ibidem, s. 10–11.
 4 The Country Music Pop-Up Book, The Country Music Hall of Fame and Museum (red.), 

Nowy Jork 2003, s. 2–3.
 5 Por. S. Gachowski, op.cit., s. 20.
 6 Por. J. Duke, History of the Grand Ole Opry, http://www.nashville.about.com/od/history-

andsites/a/GOOpryhistory.htm (21.07.2014).
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łowie lat 30. postanowili stworzyć agencję koncertową, która miała na celu wy-
syłanie w trasy muzyków grających w Grand Ole Opry. W ten sposób wieść 
o programie miała być rozpowszechniona po całych Stanach Zjednoczonych7. 

Na początku swojego istnienia program koncentrował się przede wszystkim 
na tradycyjnych artystach, których kariery sięgały początków XX wieku, lecz 
twórcy Grand Ole Opry, widząc duży potencjał w ówczesnej scenie muzycznej, 
zatrudnili Harry’ego Stone’a, którego głównym zadaniem było ściąganie no-
wych zespołów. Tak właśnie z każdym kolejnym rokiem na scenie programu 
zaczęło pojawiać się coraz więcej debiutujących muzyków, jak na przykład Gol-
den West Cowboys Pee Wee Kinga czy Roy Acuff, który był wówczas młodym 
skrzypkiem i wokalistą. Acuff przyczynił się później do zmiany charakteru show, 
w którym zaczęto kłaść nacisk na występy wokalne, a nie instrumentalne8.

Pierwsza duża zmiana nadeszła pięć lat po premierze programu, w 1932 roku. 
Wtedy to zwiększono siłę nadawczą stacji WSM do 50 tys. watów, co umoż-
liwiło odbiór programów w większości stanów USA, a nawet w niektórych 
częściach Kanady9. Rezultatem tego był niezwykle szybki wzrost popularno-
ści Grand Ole Opry, co spowodowało sytuację, w której do miejsca odbywania 
się audycji zaczynało przybywać coraz więcej widzów. Przyczyn ogromnej 
popularności programu można doszukiwać się chociażby w chęci Ameryka-
nów do powrotu do atmosfery znanej im sprzed Wielkiej Depresji – kryzy-
su, który dotknął Stany Zjednoczone w 1929 roku. Mieszkańcy USA poprzez 
słuchanie radosnych utworów chcieli oderwać się od szarej rzeczywistości 
i walki o swój byt10. Sala pękała w szwach, a widownia szczelnie zapycha-
ła nawet korytarze budynku, w którym odbywały się koncerty. Początkowo 
przeniesiono występy do nieco większego pomieszczenia w tym samym bu-
dynku firmy ubezpieczeniowej, ale nie przyniosło to żadnych efektów. Taka 
sytuacja wymusiła na zarządzie National Life decyzję o przeprowadzce do 
nowej sali, która mogła pomieścić aż do 500 widzów, chcących usłyszeć wy-
stępy na żywo11. 

Nowym miejscem Grand Ole Opry stał się Nashville’s Hillsboro Theatre (dzi-
siaj znany jako The Balcourt Theatre), będący siedzibą programu od październi-
ka 1934 do 16 czerwca 1936 roku12. Od tego dnia siedziba programu przeniosła 
się do Dixie Tabernacle, domu spotkań religijnych we wschodnim Nashville, 
gdzie na drewnianych ławkach, na podłodze wypełnionej pyłem z trocin i bez 
żadnej szatni mogło spotkać się aż 3500 fanów muzyki. W tej lokacji Grand Ole 

 7 Por. R. Carlin, Country Music: A Biographical Dictionary, Wielka Brytania 2013, s. 157.
 8 Por. ibidem.
 9 Por. Grand Ole Opry History, http://www.opry.com/history (21.07.2014).
10 Por. J. Nadaud, The Grand Ole Opry’s Grand Effect, s. 3, http://www.enduringvisions.

wikispaces.com/file/view/Josie+Nadaud+(The+Grand+Ole+Opry’s+Grand+Effect).pdf 
(21.07.2014).

11 Por. J. Nadaud, op.cit., s. 4.
12 Por. Grand Ole Opry History, http://www.ryman.com/history/opry (21.07.2014).
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Opry zagrzała miejsce jedynie przez trzy lata, gdyż w lipcu 1939 roku program 
przeprowadził się do War Memorial Auditorium w centrum Nashville. Sala ta 
mogła jednak pomieścić jedynie 2200 osób, a więc o 1/3 mniej niż w poprzed-
niej lokalizacji, więc organizatorzy postanowili po raz pierwszy w historii wpro-
wadzić opłaty za uczestnictwo w show13. Cena biletu wynosiła 25 centów, co 
w czasach wczesnego podnoszenia się gospodarki amerykańskiej po kryzysie 
gospodarczym nie było małą sumą pieniędzy. Pobierając opłaty, chciano ogra-
niczyć liczbę osób, które pragnęły przyjść na występ, ale zabieg ten przyniósł 
inne skutki. Zamożniejsze osoby, które było stać na przyjście do War Memo-
rial Auditorium, płaciły 25 centów, wypełniając salę po brzegi. Sprawiło to, że 
fundusze zbierane przy okazji Grand Ole Opry mogły wspomagać w niewielkim 
stopniu podnoszącą się z ruiny gospodarkę miasta Nashville. Taki stan rzeczy 
będzie trwał aż do czerwca 1943 roku14.

Istniało jeszcze kilka powodów, które przyczyniły się do tego, że show zy-
skało ogromną sławę i w tak istotny sposób przyczyniło się do rozwoju muzyki 
country. Mimo że już w 1932 roku audycji można było posłuchać w większości 
kraju, to jeszcze nie we wszystkich stanach. Taka sytuacja zaistniała dopiero 
w 1939 roku, kiedy Grand Ole Opry dołączyło do sieci NBC Red Network, jed-
nej z dwóch pierwszych komercyjnych stacji radiowych w Stanach Zjednoczo-
nych. Dzięki temu program zyskał ogólnokrajową sławę. Nie bez znaczenia był 
także udział show w produkcjach filmowych, a także w trasach objazdowych 
promujących tę scenę15.

Jak widać, lata 1934–1943 to okres ogromnego wzrostu popularności zarów-
no programu, jak i muzyki country w ogóle. W historii Grand Ole Opry można 
go jednak potraktować jako okres przejściowy. W tym czasie aż 3 razy zmienia-
ło się miejsce, w którym odbywały się występy. Rosnący w tak szybkim tem-
pie popyt na bilety nie pozwalał na pozostawanie w jednym miejscu. Sytuacja 
zmieniła się dopiero w 1943 roku, kiedy to postanowiono po raz kolejny (w cią-
gu 15 lat istnienia aż 5 razy) zmienić lokum. Tym razem miejscem docelowym 
okazało się Ryman Auditorium – tam program pozostał przez kolejne 31 lat16.

Miejsce to znane było jednak dużo wcześniej. Po Wojnie Secesyjnej Na-
shville zaczęło się gwałtownie rozwijać. Budowano banki, szkoły, ale także in-
stytucje kulturalne, które sprawiły, że miasto to stało się bardzo znaczące na 
Południu USA, zyskując przydomek Aten Południa17. Rozwinął się także port 
rzeczny i biznes, który mu towarzyszył. Bardzo ważną figurą był wówczas kapi-
tan łodzi rzecznej i lokalny przedsiębiorca, Thomas Ryman. Usłyszawszy ewan-

13 Por. ibidem.
14 Por. J. Naudad, op.cit., s. 4.
15 Por. R. Carlin, op.cit., s. 157.
16 Por. Grand Ole Opry History…
17 Por. J. Duke, History of the Union Gospel Tabernacle Church, http://www.nashville.about.

com/od/historyandsites/a/History-Of-The-Union-Gospel-Tabernacle-Church.htm 
(21.07.2014).
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gelistę Sama Jonesa, postanowił on zadbać o dusze mieszkańców Nashville, 
fundując budynek, w którym Jones mógłby wygłaszać swoje kazania, a także 
bezproblemowo odprawiać modły18. Ostatecznie w 1892 roku oddano do użyt-
ku Union Gospel Tabernacle. Jednak z biegiem lat miejsce to coraz częściej 
stawało się sceną świeckich występów19. Hala szybko zyskała ogromną sławę, 
przyciągając coraz więcej najważniejszych artystów tamtego okresu, takich jak 
Enrico Caruso, Mae West wraz z The Ziegfeld Follies, Gene Autry, Charlie Cha-
plin czy John Philip Sousa. Dopiero po śmierci kapitana Rymana w 1904 roku 
hala zmieniła nazwę na Ryman Auditorium.20

Kiedy show Grand Ole Opry przeprowadził się do tej hali, była ona już nie-
zwykle popularna, stanowiąc jeden z centralnych punktów na kulturalnej mapie 
Południa. Legendarna sala, nazywana często „Mother Church of Country Mu-
sic”, powitała po raz pierwszy program Grand Ole Opry 5 czerwca 1943 roku21. 
Znajdowało się w niej wówczas 4400 miejsc siedzących, przez co była ona 
niespełna dwa razy większa od War Memorial Auditorium22. 

Każdy występ Grand Ole Opry składał się z utworów stanowiących mie-
szankę odmian różnych odmian gatunku muzycznego, takich jak blugrass, pop 
czy gospel, a także z występów komediowych. Co ciekawe, z uwagi na cenę 
biletów największą grupą odbiorców byli młodzi mężczyźni z Północy, którzy 
przyjeżdżali do Nashville w poszukiwaniu nowej pracy w rozwijającym się prze-
myśle muzycznym tego miasta23. 

Mimo tego, że Nashville stawało się bezsprzecznie światowym centrum co-
untry, to brak tam było infrastruktury, która pomagałaby w rozwoju gatunku. 
Pierwsze studio nagraniowe – The Castle Studio – otwarte zostało dopiero 
w 1947 roku przez techników radia WSM, gdzie nadawane było Grand Ole Opry. 
W tym samym roku Jim Bullet, były pracownik programu, założył wytwórnię 
specjalizującą się w country, a w jego ślady poszła wielka muzyczna korporacja, 
jaką była wytwórnia RCA – otworzyła ona swój oddział w Nashville i zatrudniła 
Cheta Atkinsa na stanowisku producenta24.

Scena Grand Ole Opry w Ryman Auditorium to miejsce legendarnych wystę-
pów: pierwszego wspólnego koncertu Earla Scruggsa z Billem Monroe i jego 
zespołem Blue Grass Boys w grudniu 1945 roku; niesamowicie dobrze przyję-
tego występu młodego Hanka Williamsa, który po raz pierwszy wykonał tam 
latem 1949 roku swój utwór Lovesick Blues, po czym był proszony o bis sześć 
razy; jedynego koncertu Elvisa Presley w ramach Grand Ole Opry w 1954 roku; 
występów Johnnego Casha, który stał się stałym bywalcem od 1956 roku – to 

18 Por. ibidem.
19 Por. The Country Music Pop-Up Book…, s. 6–7.
20 Por. J. Duke, History of the Union Gospel…
21 Por. Grand Ole Opry History…
22 Por. J. Naudad, op cit., s. 4.
23 Por. ibidem.
24 Por. R. Carlin, op.cit., s. 157.
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właśnie tam poznał zresztą swoją przyszłą żonę June Carter, legendę muzyki 
country. Również Patsy Cline regularnie występowała w Ryman Auditorium25.

Program Grand Ole Opry rezydujący na tej scenie był także świadkiem re-
wolucji w świecie country. Show, będące mimo wszystko bardzo konserwa-
tywną sceną, nie było przyzwyczajone do radykalnych zmian gatunkowych. 
Co prawda podczas audycji występowali współcześni wykonawcy, ale ich styl 
muzyczny przypominał dawne przeboje, nieoddające klimatu zmian w muzyce, 
które niebawem miały nadejść. Jednym z przykładów tego zjawiska był wy-
stęp Ernesta Tubba z 1943 roku, który zagrał na gitarze elektrycznej. Dopiero 
po kilku latach osoby odpowiedzialne za repertuar programu zgodziły się, by 
wznowił on swoje występy w stylu honky-tonk. Jeszcze większy szok wywołał 
Bob Wills wraz z grupą Texas Playboys. Byli oni pierwszym zespołem w historii, 
któremu pozwolono wystąpić z perkusją, pod warunkiem, że perkusista będzie 
schowany za kurtyną, by publiczność nie była zbyt zszokowana. W podobnej 
sytuacji był Hank Williams, który używał gitary hawajskiej, grywając muzykę 
country z bardzo widocznymi wpływami bluesa26. Podobnie było w przypadku 
Elvisa Presleya, którego muzyka była pod ogromnym wpływem rhythm & blu-
esa, co nie było bardzo dobrze widziane przez widownię przyzwyczajoną do 
konserwatywnego country.

Duża zmiana formatu Grand Ole Opry miała miejsce w 1955 roku, kiedy to 
po raz pierwszy można było zobaczyć transmisję telewizyjną z całego wydarze-
nia. Producent paszy i pokarmów dla zwierząt Ralston Purina Company zaczął 
sponsorować godzinne programy w lokalnej stacji telewizyjnej, które przedsta-
wiały największe gwiazdy show27.

Mimo że kolejni artyści podpisywali kontrakty na występy w Grand Ole Opry, 
program stawał się coraz nudniejszy i mniej ekscytujący dla fanów muzyki. 
Brak było mu świeżości, a niechęć do zmian była zbyt widoczna nawet dla 
słuchaczy country. Show stał się utożsamieniem konserwatyzmu amerykań-
skiego, co w obliczu lat dekady lat 60. i 70.. stało się ciekawą kwestią28. Ska-
lę problemu może pokazywać występ zespołu The Byrds, który w 1968 roku 
nagrywał album Sweetheart of the Rodeo właśnie w Nashville. W trakcie prac 
nad płytą promotorzy zgodzili się na koncert zespołu podczas Grand Ole Opry 
15 marca 1968 roku. Płyta, dzisiaj uważana za jedno ze szczytowych dzieł The 
Byrds i jeden z najlepszych albumów lat 60., miała charakter bardzo konserwa-
tywny – składały się na nią proste piosenki, które w niczym nie przypominały 
eksperymentów i psychodelii, bardzo wówczas popularnej. Mimo to zespół już 
od samego momentu wyjścia na scenę został wygwizdany, przedrzeźniano go 
i zmuszono do skrócenia występu. Stało się tak, ponieważ kalifornijska grupa 

25 Por. Grand Ole Opry History…
26 Por. R. Carlin, op.cit., s. 157.
27 Por. About the Opry…
28 Por. R. Carlin, op.cit., s. 158.
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była jednoznacznie utożsamiana z ruchem kontrkulturowym, a niechęć do nie-
go była tak ogromna w Nashville, że powodowało to tego typu zachowania29. 
Kolejnym przykładem była Skeeter Davis, która ze sceny Ryman Auditorium 
skrytykowała brutalność policji Nashville w 1973 roku. Efektem tego zachowa-
nia było zawieszenie jej występów w programie na ponad rok, co ostatecznie 
spowodowało załamanie jej kariery30.

Rok 1974 przyniósł kolejne fundamentalne zmiany w historii Grand Ole Opry. 
Pięć lat wcześniej, w 1969 roku, firma ubezpieczeniowa National Life będąca 
właścicielem radia nadającego słynną audycję, jak i samego Ryman Auditorium, 
postanowiła ogłosić decyzję o budowie nowej, lepszej hali31. Miała ona być 
jedynie częścią większego przedsięwzięcia o nazwie Opryland, parku rozrywki 
rozlokowanego dziewięć kilometrów od centrum Nashville32. Hala o oficjalnej 
nazwie The Grand Ole Opry House oficjalnie stała się siedzibą programu wios-
ną 1974 roku33. 

Samo Opryland zostało jednak otwarte już dwa lata wcześniej, 30 czerwca 
1972 roku. Wartość parku została wyceniona na 28 milionów dolarów; skła-
dało się na niego kilka znaczących atrakcji, takich jak ponad stuletnia anty-
czna karuzela Riverside, tematyczne kolejki górskie czy miejsca wypoczynku. 
W czasie istnienia parku co kilka lat dodawano kolejne jego elementy, jednakże 
ostatecznie zamknięto go 31 grudnia 1997 roku. Pozostała jednak infrastruktura, 
z hotelem i centrum konferencyjnym Opryland Hotel (dzisiaj znanym jako Gay-
lord Opryland Resort & Convention Center) na czele34.

Otwarcie nowej lokalizacji 16 marca 1974 roku było niemałym wydarzeniem. 
Sala została otwarta przez prezydenta Richarda Nixona, fana muzyki country, 
oraz jego małżonkę. Co ciekawe, był to pierwszy przypadek, kiedy amerykań-
ska głowa państwa odwiedziła program, a także jedyny raz, kiedy prezydent 
Stanów Zjednoczonych sam zagrał podczas show. Nixon zagrał na pianinie My 
Wild Irish Rose, God Bless America, a także Happy Birthday dla pierwszej damy 
Pat Nixon, która obchodziła tego wieczoru urodziny35.

The Grand Ole Opry House miało w czasie swojego otwarcia 4400 miejsc 
siedzących. Była to nowoczesna hala, która mogła bez żadnego problemu przy-
jąć fanów chcących usłyszeć na żywo wykonawców country. Była także bardzo 
dobrze przygotowana pod względem wizualnym, by spełniać wszelkie wymogi 
telewizyjne. Twórcy programu chcieli bowiem wypromować Grand Ole Opry 

29 Por. J. Kaufholz, The Byrds: „Sweetheart of the Rodeo”, http://www.folkwaysmagazine.com/ 
2010/02/the-byrds-sweetheart-of-the-rodeo/ (21.07.2014).

30 Por. E. Morris, Grand Ole Opry’s Skeeter Davis Dea dat 72, http://www.cmt.com/news/
country-music/1491190/grand-ole-oprys-skeeter-davis-dead-at-72.jhtml (21.07.2014).

31 Por. J. Duke, History of the Grand Ole Opry…
32 Por. Grand Ole Opry History…
33 Por. J. Duke, History of the Grand Ole Opry…
34 Por. Ch. Cowan, Opryland, http://timelines.home.insightbb.com/ol_years.htm (21.07.2014).
35 Por. Grand Ole Opry Celebrating 40 Years of Music at The Grand Ole Opry House, http://

www.opry.com/opryhouseanniversary (21.07.2014).
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poprzez szklany ekran, jeszcze bardziej kładąc nacisk na to medium. Z drugiej 
strony hala była krytykowana za brak bliskości między publicznością i artystami, 
za to, że nie ma w niej już takiej atmosfery artystycznej intymności jaką odczuć 
było można w Ryman Auditorium36. Właściciele chcieli podkreślić spuściznę 
programu i jego ciągłość, wskazać na jego bogatą historię, dlatego sprowadzili 
fragment drewnianej sceny z Ryman i wstawili w miejsce przeznaczone dla wo-
kalisty śpiewającego w Opry House37.

Warto nadmienić, że po przeprowadzce Grand Ole Opry do Opryland Ryman 
Auditorium i jego okolice popadły w ruinę, przez co brano pod uwagę nawet 
taki scenariusz, który zakładał zrównanie z ziemią legendarnej sali. Oddolna 
inicjatywa mieszkańców Nashville uratowała jednak to miejsce, a kolejne lata 
przyniosły kilkukrotne zmiany właścicieli. Dużą rolę w akcji ratowania Ryman 
Auditorium odegrała gwiazda muzyki country Minnie Pearl – dzięki niej sala 
ostatecznie trafiła w ręce Eda Gaylorda, jej dobrego przyjaciela, który odre-
staurował ją i doprowadził do czynnego użytku w latach dziewięćdziesiątych38.

Lata 80. i 90. XX wieku minęły pod znakiem ogromnej, wciąż rosnącej po-
pularności muzyki country w Stanach Zjednoczonych. Nic więc dziwnego, że 
także dla Grand Ole Opry był to okres pełen sukcesów. Widząc ciągłe pojawia-
nie się znacznej liczby nowych artystów sprzedających setki tysięcy płyt, osoby 
odpowiedzialne za repertuar i zapraszanie muzyków do występów w audycji 
otworzyły się na nowe odmiany country39.

Wieloletni właściciele Grand Ole Opry, czyli firma ubezpieczeniowa National 
Life and Accident Insurance Company, w 1982 roku sprzedali swoje udziały gru-
pie American General Life Insurance Company – ci jednak poprzez złe wyce-
nienie wartości majątku popadli w długi. Mimo ogromnej popularności country 
i samego show przyszłość Grand Ole Opry stanęła pod znakiem zapytania. Jed-
nak wspomniany wcześniej businessman Ed Gaylord z Oklahomy postanowił 
nabyć całość od American Life. Jego zakup obejmował Opryland Hotel, park 
rozrywki Opryland, stację radiową WSM, a także Ryman Auditorium – łącznie 
były one warte 225 mln dolarów40.

Po renowacji Ryman Auditorium w 1994 roku, sala stała się po raz kolejny 
zdatna do użytku. W związku z tym organizatorzy Grand Ole Opry postanowili, 
że co jakiś czas główne koncerty w ramach programu będą wracały do cen-
trum Nashville, do dawnego miejsca występów. Po raz pierwszy stało się to 
w 1999 roku i jest tak do dzisiaj. Show przenosi się do Ryman Auditorium każdej 
zimy, by rezydować tam przez kilka miesięcy41.

36 Por. R. Carlin, op.cit., s. 158.
37 Grand Ole Opry History…
38 Por. J. Duke, History of the Ryman Auditorium, http://nashville.about.com/od/historyand-

sites/a/History-Of-The-Historic-Ryman-Auditorium.htm (21.07.2015).
39 Por. Grand Ole Opry History…
40 Por. J. Duke, History of the Grand Ole Opry…
41 Por. Grand Ole Opry History…
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W maju 2010 roku dobrze prosperujące Grand Ole Opry nawiedził kataklizm. 
Rzeka Cumberland wystąpiła z brzegów, zalewając część Nashville wraz z całym 
dobytkiem Opryland. Powódź była na tyle poważna i długotrwała, że organiza-
torzy podjęli decyzję o przeniesieniu występów do innych lokalizacji. Historia 
zatoczyła koło, kiedy większość koncertów przeniesiono w miejsca, gdzie nie-
gdyś program rezydował na stałe. Przez cały okres powodzi występy odbywa-
ły się zarówno w Ryman Auditorium, gdzie ulokowano większość programów, 
jak i w War Memorial Auditorium, gdzie show gościł po raz pierwszy w latach 
1939–194342. Kilka miesięcy później, we 28 września 2010 roku Grand Ole Opry 
na nowo zagościło The Grand Ole Opry House w Opryland. Zniszczenia były na 
tyle duże, że trzeba było wymienić część sceny, szatnie i siedzenia dla publicz-
ności. Wielki powrót był okazją do wielkiego świętowania, a na scenie pojawiły 
się największe gwiazdy ówczesnego country, z Bradem Paisley, Little Jimmy Di-
ckensem, Charlie Louvinem, a także Jeannie Seely na czele43. Pierwsza piosenka 
tego wieczoru, czyli wspólne wykonanie utworu Will the Circle Be Unbroken?44 
jest uznawane za jedno z najważniejszych momentów w historii programu45.

Formuła występów w Grand Ole Opry pozostaje niezmienna od początku 
istnienia show. Każdy artysta musi zostać zaproszony do występu w audy-
cji, co uznawane jest za wielkie wyróżnienie w świecie muzyki country. Aby 
jednak stać się stałym członkiem składu Grand Ole Opry, co jest największym 
osiągnięciem muzycznym w Nashville i wśród artystów country w ogóle, na-
leży spełnić szereg warunków. Między innymi trzeba występować w sobot-
nie wieczory (a więc być zapraszanym) określoną liczbę razy w ciągu roku46. 
Poza tym od artystów wymaga się popularności, która uwidacznia się w tym, 
jak często są grywani w radiu, ile płyt sprzedają, jak dużo koncertują, i czy 
przemysł muzyczny uważa ich za istotnych graczy. Zwraca się także uwagę na 
to, żeby w programie była równowaga między współczesnymi wykonawcami 
i klasykami muzyki country, przez co jeszcze trudniej jest dostać się do Grand 
Ole Opry nowym artystom47. Obecnie tzw. Opry Membership posiada jedynie 
66 artystów, co świadczy o elitarności grupy i stopniu trudności w uzyskaniu 
statusu jej członka48.

42 Por. C. Talbott, Grand Ole Opry Flood Devastating Opryland Hotel Underwater, http://
www.huffingtonpost.com/2010/05/04/grand-ole-opry-flood-deva_n_562680.html 
(21.07.2014).

43 Por. idem, Opry returns to fixed-up digs 6 months after flood, Today.com, http://www.today. 
com/id/39398291/ns/today-today_entertainment/t/opry-returns-fixed-up-digs-
months-after-flood/#.U9YLxeN_tZg (21.07.2014).

44 Grand Ole Opry Cast Performs “Will The Circle Be Unbroken”, https://www.youtube.com/
watch?v=bi6nyIuYnvg (21.07.2014).

45 Por. Great Opry Moments, http://www.opry.com/oprymoments (21.07.2014).
46 Por. R. Carlin, op.cit., s. 158.
47 Por. Opry Membership, http://www.opry.com/oprymembership (21.07.2014).
48 Por. Opry Member List, http://www.opry.com/sites/default/files/attachments/Opry_

member_list_0.pdf (21.07.2014).
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Istnieje wiele kontrowersji dotyczących uczestnictwa w Grand Ole Opry. Od 
samego początku istnienia audycji zasady zmieniały się wielokrotnie. W 1963 roku 
warunkiem uzyskania Opry Membership było co najmniej 26 występów rocznie, 
ale już w następnym roku zmniejszono tę liczbę do 20. W 2000 roku wyma-
gane było jedynie 12 koncertów, a aktualnie funkcjonujące zasady mówią o 10 
koncertach rocznie. Dodatkowo każdy weekendowy występ jest w niektórych 
przypadkach liczony. Powoduje to dużą dysproporcję między gwiazdami takimi 
jak Rascal Flatts z 7 koncertami czy Keith Urban, Brad Paisley i Trace Adkins, 
którzy zagrali w 2013 roku jedynie dwa razy, a innymi artystami, występującymi 
znacznie częściej. Należy również zwrócić uwagę na to, że podczas Grand Ole 
Opry w 2013 roku miało miejsce aż 227 koncertów muzyków, którzy nie są sta-
łymi członkami programu, co powoduje wypychanie stałych członków, zwłasz-
cza tych starszych, przez nową falę młodych muzyków country. Nie wiadomo, 
czy przedstawiciele programu będą skłonni rozwiązywać współpracę z osoba-
mi, które nie spełniają ich wymogów – przykładem takiego członka jest Dolly 
Parton, która już od dłuższego czasu nie pojawiła się w audycji. Z drugiej stro-
ny było już kilka głośnych przypadków pozbawienia członkostwa, na przykład 
w 1952 roku, kiedy Hank Williams został wyrzucony za postępujący alkoholizm. 
Jednakże z kolei Blake Sheltony, w niewybrednych słowach wypowiadający się 
na temat fanów country i regularnie omijający swoje występy, nie został po-
zbawiony członkostwa – niemniej sytuacja ta pozostaje nierozwiązana i wciąż 
wzbudza emocje49.

Grand Ole Opry jest aktualnie najdłużej nadawaną audycją radiową na żywo 
w historii50. Nadawana jest w każdą sobotę o 19:00 czasu centralnego w WSM-

-AM. Analogicznym programem do Saturday Night Opry jest Friday Night Opry, 
którego można posłuchać o tej samej godzinie w każdy piątek. Dodatkowo od 
marca do grudnia odbywają się także Tuesday Night Opry we wtorki, a od czerwca 
do początku sierpnia – środowe Wednesday Night Opry51. Każdej trwajacej dwie 
godziny transmisji można posłuchać także za pośrednictwem oficjalnej strony 
stacji radiowej WSM za pomocą streamingu, lub poprzez American Forces Ne-
twork52. Aktualnie żadna telewizja nie transmituje występów, jednak wcześniej, 
od 1985 do 2001 roku, pokazywane one były na antenie The Nashville Network 
(dzisiaj znanej jako Spike TV), a później – od roku 2001 do 2003 w Country Mu-
sic Television i od 2003 do 2011 w Great American Country53.

Wpływ i znaczenie Grand Ole Opry można omawiać na wielu poziomach. 
Pierwszym znaczącym zagadnieniem jest to, jak program oddziaływał na roz-

49 Por. K. Coroneos, Grand Ole Opry’s Newest Members Not Paying Their Dues, http://www.
savingcountrymusic.com/grand-ole-oprys-newest-members-not-paying-their-dues 
(21.07.2014).

50 Por. C. Talbott, Opry returns to fixed-up digs 6 months…
51 Por. About the Opry…
52 Por. Grand Ole Opry History…
53 Por. Grand Ole Opry, http://www.tv.com/shows/grand-ole-opry/ (21.07.2014).
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wój country na samym początku istnienia tego gatunku muzycznego. Przed 
1927 rokiem, czyli przed rozpoczęciem nadawania show radiowego, muzyka 
country nie była znana szerszej grupie odbiorców, a dzięki WSM coraz wię-
cej osób mogło zaznajomić się z twórczością artystów z tego kręgu. To, jak 
duże miało znaczenie miał ten fakt, potwierdzają coraz większe grupy turystów 
z północy USA, którzy zaczęli przyjeżdżać do Nashville specjalnie na koncerty 
w Ryman Auditorium. Ludzie tęsknili za beztroskimi czasami sprzed Wielkiej 
Depresji, ale także potrzeba im było rozrywki przyziemnej, oddającej atmo-
sferę życia zwykłego człowieka. Stąd ogromna popularność, która wzrastała 
w ciągu następnych lat działalności bardzo szybko i równomiernie. 

Grand Ole Opry odegrało także niebagatelną rolę w rozwoju samej muzy-
ki. Coraz więcej osób zaczęło nie tylko słuchać country i interesować się tym 
gatunkiem muzycznym, ale także go grać. W tym przypadku pierwsze dekady 
istnienia programu są kluczowe. Po pierwsze rok 1927, kiedy to Jimmie Rodgers 
i The Carter Family podpisali kontrakt płytowy z Victor Records, przez wielu 
znawców i krytyków muzycznych uważany jest za oficjalny początek muzyki 
country. Data ta zbiega się z początkiem nadawania Grand Ole Opry, gdzie wielu 
z największych wykonawców początków okresu rozwoju country występowa-
ło54. Scena Ryman Auditorium nie tylko była odzwierciedleniem trendów, lecz 
także promowała najbardziej wartościowych artystów, przez co inni szli w ich 
ślady. Powstawały nowe zespoły, nowi artyści zaczęli podbijać listy przebojów, 
a także zaczęły się rodzić nowe trendy i odmiany country. Istotnymi przykła-
dami są postaci Boba Willsa i Billa Monroe. Wills, jak już wyżej wspomniano, 
po raz pierwszy użył perkusji w Grand Ole Opry, czym zszokował słuchaczy, 
ale także znacząco przyczynił się do rozwoju muzyki dzięki zaprezentowaniu 
danych rozwiązań bardzo szerokiemu gronu słuchaczy. Bill Monroe i jego ze-
spół the Blue Grass Boys, z którymi występowały takie legendy, jak Lester Flatt 
i Earl Scruggs, są natomiast uważani za twórców stylu bluegrass, który również 
po raz pierwszy został zaprezentowany większej liczbie odbiorców na przeło-
mie lat 40. i 50. właśnie za pośrednictwem Grand Ole Opry55.

Również dzięki legendarnemu show scena muzyczna Nashville zaczęła się 
bardzo gwałtownie rozwijać. Wytwórnie płytowe otwierały w mieście swoje 
oddziały, muzycy z całego kraju zaczęli napływać, by tworzyć swoją muzykę 
właśnie tam. Z czasem narodził się bardzo charakterystyczny nurt w muzyce 
country, nazywany Nashville Sound i bezpośrednio związany z grupą artystów 
mieszkających i tworzących w tym mieście. Początki Nashville Sound są zwią-
zane silnie z Grand Ole Opry, gdyż to właśnie sukces tej audycji sprawił, że mia-
sto stało się nie tylko amerykańskim, ale i światowym centrum country, a arty-
ści sprowadzali się do niego, kształtując bardzo charakterystyczne brzmienie56.

54 Por. S. Dooley, The History of Country Music, http://countrymusic.about.com/od/trivia/tp/
HistoryofCountryMusic.htm (21.07.2014).

55 Por. ibidem.
56 Por. ibidem.
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Nie da się także przecenić wpływu Grand Ole Opry na Nashville. Przemysł 
muzyczny, który powstał w tym mieście w dużej mierze dzięki programowi, 
daje rocznie około 3 miliardy dolarów zysku, na co składają się także zyski 
z koncertów artystów pochodzących z Nashville, których pieniądze trafiają do 
tamtejszych wytwórni płytowych, prawników, biznesmenów, agentów, sty-
listów, producentów itd. Szacuje się, że w samym Nashville jest dzisiaj oko-
ło 80 wytwórni płytowych, 130 firm zajmujących się publikowaniem muzyki, 
180 studiów nagraniowych i ponad 5 tys. muzyków napędzających tamtejszą 
gospodarkę. W Nashville jest około 54 tys. osób zatrudnionych w przemyśle 
muzycznym, które rocznie odbierają w wypłatach około 722 mln dolarów. To 
wszystko jest spowodowane przede wszystkim rozwojem Grand Ole Opry i tym, 
że dzięki tej audycji miasto zyskało status The Music City i centrum muzyki co-
untry57. Sam przemysł muzyczny to jednak tylko jedna strona medalu. Poza nim 
do Nashville, właśnie z powodu ogromnego zainteresowania tamtejszą sceną 
muzyczną i dziedzictwem kulturalnym, przyjeżdżają co roku miliony turystów. 
W roku fiskalnym 2013 do Nashville przybyło niespełna 12 mln ludzi, którzy 
zostawiają tam pieniądze napędzające lokalną gospodarkę, stymulując ją do 
dalszego rozwoju58.

Należy także zaznaczyć, że Grand Ole Opry ma ogromne znaczenie dla two-
rzenia i rejestrowania historii country. Dzięki niemu jest możliwość odtworze-
nia najbardziej istotnych przemian gatunku, a także wskazania najważniejszych 
jego momentów, przełomów, postaci, koncertów, rewolucji. Obserwując całą 
historię programu, otrzymuje się szansę na prześledzenie tego, co najważniej-
sze w country. Można to uczynić poprzez uważne spojrzenie na listy muzyków 
zapraszanych do uczestnictwa w programie i osób posiadających członkostwo, 
ale także przez zbadanie reakcji publiczności na występy, analizę udziału poli-
tyków czy zmian formatu, a wreszcie – przez sprawdzenie, kogo z artystów po-
mijano podczas doboru lub kogo wręcz wyrzucano. Grand Ole Opry można wiec 
uznawać za swego rodzaju oś, wokół której budowana była historia gatunku 
country w jego nowoczesnym wydaniu po 1927 roku, program oddaje bowiem 
dobrze procesy, zmiany i najważniejsze figury, które wpływały na kształtowa-
nie się tej odmiany muzyki i jej obecny stan.

Nie ma wątpliwości, że nie istnieje bardziej zasłużony i ważniejszego pro-
gram radiowy w historii country. Tego, co Grand Ole Opry zrobiło dla tego ga-
tunku muzycznego, nie można porównać do niczego innego, do żadnej innej 
audycji radiowej czy show telewizyjnego. Na dodatek program ten poprzez 
swoją niepodważalną wartość wyrobił sobie markę, która wybija się na tle 
innych osiągnięć country. To otrzymanie statusu członka Grand Ole Opry, do-

57 Por. J. Nadaud, op.cit., s. 6–7.
58 Por. Nashville sees rise in tourist spending to $4.61B, http://archive.tennessean.com/ 

article/20130925/BUSINESS01/309250129/Nashville-sees-rise-tourist-spending-4-61B 
(21.07.2014).
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stanie się do ścisłej elity tego świata muzycznego, na który składa się dzisiaj 
jedynie kilkudziesiąt osób, uważane jest za największe osiągnięcie w karie-
rze każdego muzyka country. Możliwość wystąpienia na okręgu o średnicy 
6 stóp, na którym niegdyś stały takie legendy jak Hank Williams, Patsy Cline, 
Roy Acuff, Bill Monroe, czy Earl Scruggs, to wyróżnienie, na które niektórzy 
pracują całą karierę.

Słynny program radia WSM to jednak nie tylko marka i historia, którą rela-
cjonował – ten show tworzył i wciąż tworzy historię. Jego wpływu nie sposób 
przecenić. Dzięki niemu country zmieniało się, był świadkiem wielu rewolucji, 
które bardzo często zaczynały się właśnie podczas cotygodniowych koncer-
tów. To właśnie dzięki Grand Ole Opry Nashville stało się światowym centrum 
muzyki country, a także jednym z najprężniej działających ośrodków przemysłu 
muzycznego w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktycznie całe miasto oparte 
jest na muzyce i nią żyje. 

Grand Ole Opry to nie zwykła audycja, lecz cotygodniowe wydarzenia, które 
nieprzerwanie od 10 grudnia 1927 roku tworzą, zmieniają i kształtują historię 
nie tylko country, ale i całej muzyki rozrywkowej. Pozostając wciąż popularny 
i wpływowy, sprawia, że kolejne pokolenia słuchaczy na nowo odkrywają co-
untry i zakochują się w nim. By tego zaznać, wystarczy udać się w podróż i do-
świadczyć historii, zasiadając w Grand Ole Opry House lub Ryman Auditorium, 
słuchając najlepszego country na świecie. 
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