
 

Zakończenie 

 

 W swojej pracy autor starał się przeanalizować zarówno rozwój techniki 

wokalnej, jak i różnice pomiędzy techniką wokalną zachodnią i chińską. Zamysłem 

pracy była analiza wybranych dzieł obu rynków muzycznych w aspekcie 

wykonawstwa na przykładzie głosu tenorowego. Niewątpliwie na pierwsze miejsce 

wysuwają się zauważalne aspekty: rozwój cywilizacji, lepsza komunikacja, 

pojawienie się internetu, możliwość podróży, które bardzo znaczenie wpłynęły na 

wymianę myśli zarówno w aspekcie sztuki, pedagogiki, jak i nauki. Daje również 

zauważyć się fakt, że ludzkość stojąc w obliczu postępu nauki i techniki odkrywa 

nowe możliwości w dziedzinie sztuki. Już dziś możemy w ułamku sekundy przenieść 

się na drugi kraniec świata i podziwiać na żywo wspaniałe spektakle operowe. Te 

udogodnienia sprzyjają rozwojowi. Szybkość wymiany informacji ma także swoje 

problematyczne oblicze. Wielu uczniów i studentów nie chce poświęcić czasu i 

poddać się długiej procedurze kształcenia głosu. Często, zupełnie błędnie, wiąże fakt 

szybkości przekazu informacji z szybkością nabywania umiejętności. To niestety 

złudna droga. Prawdziwy kunszt wokalny wymaga czasu i długiego szkolenia. 

Opierając się na wywiadach wielu gwiazd operowych można stwierdzić, że 

doskonalenie jest procesem nieustającym. Można także korzystać z ogromnej ilość 

dostępnej informacji i jednocześnie nie próbować dokonywać źle przemyślanej 

unifikacji typu: wszyscy tenorzy powinni być dramatycznymi głosami. Bogactwo 

natury i szerokiej palety różnic indywidualnych pokazuje jak wielką wartością jest 

stwierdzenie: ja jestem z tobą, ty jesteś ze mną.Uznanie różnorodności i próba 

rozwoju talentów z ich najpiękniejszymi cechami jest formą „harmonii, ale nie 

identyczności”.Mam nadzieję, że praca ta przyczyni się do lepszego zrozumienia 

problematyki techniki wokalnej, a także będzie źródłem owocnych przemyśleń 

zarówno młodych adeptów sztuki jak i pedagogów i profesorów.   

 

                            Conclusion 

    In the development and evolution of human civilization, the mode of production 

determines the way of life, and the way of life and the way of thinking affect each 

other, which determines the aesthetic trend. Eventually, the singer's singing technique 

is bound to be affected by the above factors. In 21th century, facing the progress of 

science and technology, the deepening of information technology and the changes of 

people's mode of production and way of life, the aesthetic of people is also making a 

subtle change. According to recent vocal music stage and vocal competition, a lot of 

light lyric tenor was greatly welcomed by the audience and the judges. It seems that 

everyone start to return to nature, and no longer blindly follow the dramatic tone. The 

singing technique of tenor must follow this trend. In the process of this change, there 

will not be anything completely extincted nor will there be a sudden invention of a 

strange way of singing . It’s a status of all about you, and I'm in your, and this is also 

the embodiment of  "harmony but different" concept. 

 

 

 


