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AZ „ORMÓTLAN OROSZ TORZÓ”,
AVAGY LÉTEZIK- E AUTENTIKUS VERZIÓJA
BOROGYIN IGOR HERCEGÉNEK?

Borogyin operáját szülôvárosomban, Debrecenben láttam 1970 tavaszán;1 akkor
minden szépnek és harmonikusnak tûnt, a zene lenyûgözött, a vad polovec kánok,
élükön Tréfás György Koncsakjával, elbûvölôen kedvesen bántak orosz foglyaik-
kal, a szerelmesek, Igor fia és Koncsak leánya egymáséi lettek, Igor megmenekült,
és hazatért szeretô hitveséhez. Késôbb azután, már végzett zenetörténészként
szembesültem a darab befejezetlenségével, történeti, mûfajtörténeti és filológiai
problémáival, de akkor még azt hittem, hogy az Igor „hivatalos” verziója, amely
Rimszkij- Korszakov és Glazunov kiegészítô munkája révén jelent meg nyomtatás-
ban, és azóta is szerepel ebben a formában a világ számos operaházának mûsorán,
nem olyasfajta súlyos megmásítása az eredeti mûnek, mint Muszorgszkij operái-
nak a Rimszkij- Korszakov- féle átiratai. Az utóbbi évtizedekben azonban az Igor
herceg elôadásainál egyre- másra felmerül az igény az „eredeti” verzió rekonstruálá-
sára, amelyet az ezen dolgozó muzikológusok és operai illetékesek szívesen nevez-
nek az opera „rimszkijtelenítésé”- nek. Mi is a helyzet Borogyin operájával? Való-
ban befejezte- e lényegében a szerzô, ahogy egyes orosz szakemberek vélik, vagy
túlírtsága ellenére is kiegészítésre szoruló töredék, azaz – Richard Taruskin érzék-
letes kifejezésével2 – „nagy, ormótlan orosz torzó”, mint a múlt és jelen legtöbb
ezzel foglalkozó zenetörténésze állítja, Pavel Lammtól és Szergej Gyianyintól
Jevgenyij Levasovon, Marek Bobéthen és David Lloyd- Joneson keresztül Albrecht
Gaubig.3

Az Igor herceg alapvetô problematikája komponálásának kezdetétôl fennállt: az
irodalmi forrás és a zeneszerzôi koncepció ellentéte beépített hibaként mûködött

1 Az Igor herceget 1970. április 22- én mutatták be Debrecenben Rubányi Vilmos vezényletével, Kertész
Gyula rendezésében. A budapesti Operaház színpadán Issay Dobrowen tanította be és vezényelte
Borogyin operáját, a premier 1938. január 20- án volt, Oláh Gusztáv rendezésében.

2 „great unwieldy Russian torso”, ld. Richard Taruskin: „Prince Igor”. In: The New Grove Dictionary of
Opera. Ed. by Stanley Sadie. London: Macmillan, 1992, 3. köt., 1098.

3 Albrecht Gaub publikálta elôször a Rimszkij- Korszakov–Glazunov- verzióban átírva megjelent közis-
mert Igor- ária eredeti formáját. Albrecht Gaub–Melanie Unseld: „Ein Fürst, zwei Prinzessinnen und
vier Spieler. Anmerkungen zum Werk Aleksandr Borodins”, Studia Slavica Musicologica 6., Berlin: Ernst
Kuhn, 1994, 54–72.
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és akadályozta az opera elkészülését. Az óorosz irodalom zord szépségû 12. századi
verses eposza, az Ének Igor hadáról ugyan nem eredeti formájában, hanem egy 15.
századi másolatban maradt fenn,4 és 19. századi „modern” orosz nyelvû átülteté-
sei bizonyára különbözô hazafias színezetû interpretációkra adtak alkalmat a
költô- mûfordítóknak,5 az Ének ismeretlen szerzôjének fô „üzenete” azonban nyil-
vánvaló: Igor fejedelem könnyelmû döntésével, hogy hadba vonul a polovecek el-
len, mérhetetlen szenvedést hozott magára, katonáira és egész népére, ahogyan az
orosz fejedelmek egymás elleni viszálykodása is a barbár keleti hordák gyôzelmét
és az orosz emberek pusztulását idézte elô. Igor a vágyott harci dicsôség helyett
sebesülten Koncsak kán foglya lett, s csak segítséggel, fiát hátrahagyva tudott
megszökni a polovecektôl és hazatérni feleségéhez. Borogyin, Glinka nyomán, hô-
si nemzeti operában gondolkodott, orosz birodalmi szemléletû dalmûben,6 amely-
ben azonban – Glinkával ellentétben – a barbár ellenség is emberarcú, és a varázs-
latos keleti világ színeiben pompázik. A zeneszerzô, aki maga írta a zenével
együtt a szövegkönyvet, a Vlagyimir Sztaszovtól kapott szcenáriumot fokozato-
san átformálta a saját ízlésére; a 17 évig húzódó munka közben újabb és újabb
librettó- és szcenáriumrészleteket vetett papír(fecnik)re, új alakokat fûzött a cse-
lekménybe, másokat kihúzott, az egyes jeleneteket ide- oda tologatta. Sokáig úgy
gondolta, hogy az Igorra várakozó bánatos hitves jelenetével indítja az operát, az-
tán egyszer csak a lezárásra szánt ünnepi C- dúr kórusjelenetet áttette a mû elejé-
re, s ebbôl létrejött a hadba vonuló Igort dicsôítô Prológ, a hatásos napfogyatko-
zás- epizóddal, amit egy idôközben gyors munkával komponált balettoperából, a
Mladából emelt át az Igor hercegbe.7 A lelkifurdalástól gyötört, töprengô fogoly
Igornak írt egy igen merész zenéjû monológot, majd hat évvel késôbb ezt lecse-
rélte egy nem kevésbé gyötrôdô, de hôsies hangvételû áriára, beleillesztve a híres
szabadságvágytémát. A képek, felvonások sorrendje többször módosult a kompo-
nálás folyamán, az opera végleges felépítése, jelenetbeosztása ügyében Borogyin
– úgy tûnik – nem döntött. A Prológba áttett magasztos C- dúr kórus helyett írt
egy vidáman ünneplô G- dúr kórust az opera legvégére, amelyet a két iszákos
gudokjátékos, Szkula és Jeroska indít el, s mint ilyen talán nem a legmegfelelôbb
egy orosz nemzeti opera fináléjának, ezért a zeneszerzô haláláig töprengett, nem
kellene- e mégis a C- dúr kórust visszatenni befejezésnek. Fokozatosan bôvültek
az opera kórusszámai és zsánerjelenetei: a Prológ maga egy nagyszabású kórusje-

4 Ez a másolat is elégett a napóleoni háborúk idején, de akkorra már megjelent nyomtatásban, emellett
Nagy Katalin cárnô is készíttetett a másolatról egy másolatot a saját könyvtára számára.

5 Az Ének Igor hadáról orosz fordítói a 19. század második felében többek közt: Dmitrij Minajev, Lev Mej,
Nyikolaj Tyihonravov, Apollon Majkov, Pjotr Vjazemszkij. Magyarra Képes Géza fordította le.

6 Jurij Ljubimov, a moszkvai Nagyszínház 2013- as felújításának rendezôje szerint az Igor herceg „orosz
birodalmi opera, az Istenanya ikonjának árnyékában”. http://www.belcanto.ru/13061801.html.

7 1872- ben Sztyepan Gedeonov, a szentpétervári Császári Színházak igazgatója felkérte a Balakirev- kör
négy zeneszerzôjét: Cuit, Muszorgszkijt, Rimszkij- Korszakovot és Borogyint, hogy közösen írjanak ze-
nét a Mlada címû operabaletthez. Borogyin a Mlada 4. felvonásának nyolc számát komponálta meg, eb-
ben részben felhasználta az Igor herceg addig készült zenéit, s miután a Mlada elôadásából nem lett
semmi, az Igor késôbbi részleteibe tette át a Mlada öt számát.



lenet, Galickij herceg udvarában léhûtôk mulatnak, hordót vernek csapra, és
lányt rabolnak, Jaroszlavna lakosztályában orosz lányok sírdogálnak és panasz-
kodnak elrabolt társnôjük miatt, a polovec táborban polovec lányok dalolnak, és
vigasztalják az orosz foglyokat, fürge fiúk és vad harcosok ugrabugrálnak, s a
polovec táncok lenyûgözô sorozatával szórakoztatják a vezérüket, míg a letiport
orosz földön szomorú földönfutók bánkódnak egy csodálatos kórusban sanyarú
sorsuk fölött. Jaroszlavna putyivli várának polovec lerohanását és Igor szökését
Borogyin nem írta meg, csak néhány vázlat maradt fenn, komponált viszont egy
lázadásjelenetet Galickijnak, Jaroszlavna ármánykodó, Igor trónjára törô testvéré-
nek. És hosszasan finomítgatta kedvenc számait: Jaroszlavna ariosóját, Koncsa-
kovna és Vlagyimir kavatináját, Koncsak áriáját, Koncsak és Igor jelenetét több-
ször átdolgozta az évek folyamán; ezek a számok idôközben hangverseny- elô-
adásra kerültek, sôt, néhány nyomtatásban is megjelent.8

Sok oka van annak, hogy Borogyin 17 év alatt sem tudta tetô alá hozni az Igort.
Kétségtelenül súlyos akadályozó körülmény volt a zeneszerzô másik, „hivatalos”
foglalkozása: az intenzíven kutató, oktató, tevékenykedô kémiatudós többnyire
csak a nyári szünidôkben tudott érdemben elmélyedni a komponálásban. Súlyosan
gátló körülmény lehetett egy többször felmerülô dramaturgiai dilemma: Borogyin
félt attól, hogy operája nem lesz kellôképpen drámai, miközben hitet tett Glinka
Ruszlán és Ludmillája mint példakép mellett – az pedig épp olyanfajta színpadi mû,
amelyet az oroszok és más elemzôk szívesen neveznek „epikus operának”. Boro-
gyin minden bizonnyal a drámai mozgalmasság érdekében szôtte bele az Igorba a
két korhely, Szkula és Jeroska (egyébként valós történelmi személyek) epizódjait,
Muszorgszkij Boriszának Varlaam és Miszail alakjára mintázva; a két buffófigura
humort és „realista” színt visz a darabba, anélkül hogy az alapvetôen heroikus
nemzeti karaktert megváltoztatná. A zeneszerzô a színpadi és drámai mozgalmas-
ság érdekében írta meg Galickij herceg hatalomátvételi kísérletének jelenetét is,
melyet utóbb Rimszkij- Korszakov egészében kihúzott, s nem tudni, Borogyin meg-
hagyott volna- e.

A pályatárs és jóbarát Rimszkij- Korszakov már Borogyin életében aktívan mun-
kálkodott, hogy elôrelendítse az Igor herceg ügyét. Az Ingyenes Zeneiskola (a Bala-
kirev által létrehozott szentpétervári ellenkonzervatórium) karmestereként igye-
kezett minden elkészült vagy csaknem elkészült részletet koncerten bemutatni, s
ezzel kikényszeríteni az illetô részlet – ária, jelenet, kórus – szerzôi letisztázását
és meghangszerelését. Így kapott végleges formát kilenc, illetve nyolc és fél szám:
a Prológ és a Finálé kórusjelenete, Jaroszlavna és a lányok jelenete, Galickij dala,
Koncsak áriája, Koncsakovna és Vlagyimir kavatinája (mindkettô két teljes verzió-
ban!), Jaroszlavna siralma és a Polovec táncok. Az utóbbi csak részben Borogyin
tisztázata és hangszerelése, mert bármennyire igyekezett is, nem készült volna el

8 1886- ban Belgiumban publikálta a Besszel kiadó Koncsak áriáját, Galickij dalát és Vlagyimir kavatiná-
ját, az orosz mellett francia szöveggel, a belgiumi elôadásokat szorgalmazó Louise de Mercy- Argenteau
fordításában.
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a teljes jelenettel a hangversenyre, ezért az utolsó pillanatban kénytelen volt elfo-
gadni Korszakov és Ljadov segítségét. Ám Rimszkij- Korszakov ennél is nagyobb
alkotói „segítséget” nyújtott vagy szeretett volna nyújtani Borogyinnak. 1879- ben,
az Igor komponálásának tizedik esztendejében, amikor már több szám koncertsze-
rû elôadásán túl voltak, elkérte Borogyintól a Galickij herceg udvarában játszódó
jelenet nyitókórusát, hogy áttekintse a szólamvezetést, tisztázza az összhangzást,
s a kórust áttette G- dúrból B- dúrba. Borogyin nem fogadta el ez utóbbi változta-
tást, s a közös munka akkor meg is szakadt. Hét évvel késôbb, 1886 tavaszán Kor-
szakov újra munkálkodni kezdett az operán, akkor már szinte a teljesség igényé-
vel. Barátjának, Szemjon Kruglikovnak számolt be errôl: „Képzelje, mivel foglalko-
zom: az ’Igor’ nyersen összeállított zongorakivonatát tisztázom le, rendbe hozom,
néhol egy- két ütemet elhagyok vagy hozzáírok, a recitativókat végig befejezem, a
számokat modulációkkal egészítem ki, transzponálok, a szólamvezetést átírom,
ahol kell stb. A Prológot és az I. felvonás 1. képét már befejeztem.”9 A rimszkij-
korszakovi „tisztázás” kiterjedt az I. felvonás 2. képére is, Galickij és Jaroszlavna
nagy összecsapásának jelenetére, amelynél Borogyin ellenezte Korszakov néhány
húzását. Szabad kezet az Igor herceg fölött Rimszkij- Korszakov csak Borogyin 1887
elején hirtelen bekövetkezett halála után kapott, amikor magához vette az opera
összes szerzôi kéziratát, s egyévi intenzív kiegészítô- átdolgozó munka után tanít-
ványával, Glazunovval együtt elkészültek a teljes partitúrával, amely még az év-
ben, 1888. október 30- án nyomtatásban megjelent, s 1890. október 23- án bemuta-
tásra került a szentpétervári Mariinszkij Színházban. Ki tudja, vajon Borogyin mit
szólt volna, ha hallja egyetlen operájának a bemutatóját?

Glazunov Vlagyimir Sztaszov kérésére egy 1896- ban publikált cikkben leírta
annak a munkának a lényeges momentumait, amelyet ô maga és Rimszkij- Korsza-
kov az Igor hercegen végzett.10 Ebbôl megtudható, hogy milyen vázlatanyagot hol
és hogyan használt fel, mit komponált emlékezetbôl, milyen javításokat és betol-
dásokat végzett Rimszkij- Korszakov. Glazunov hangsúlyozza, hogy semmilyen lé-
nyeges saját témaanyagot nem tettek hozzá az opera zenéjéhez, még a jórészt hi-
ányzó 3. felvonás, ha nem is Borogyintól származik, de „Borogyinból” tevôdik ösz-
sze. Az azonban nem derül ki a Glazunov- írásból, hogy a közreadói munka során
mit és mennyit ítéltek arra, hogy kihagyják Borogyin eredeti zenéjébôl. Pavel Lamm
szerint a Borogyin megkomponálta anyag egyötöde nem szerepel a kinyomtatott
Igor hercegben. Lamm sokéves munkálkodás eredményeként 1947- re elôkészítette

9 Idézi Domokos Zsuzsa: Borogyin Igor herceg címû operája a Lamm- kézirat tükrében. Diplomamunka,
1987–1989. Budapest: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Könyvtára, Diss 69, 47.

10 Alekszandr Glazunov / Alekyandr Glazunov: „Redakciá ‘Knázá Igorá’ Borodina”. Russzkaja Muzikalna-
ja Gazeta 1896, no. 2, 11. Magyar fordítását ld. Domokos: Borogyin Igor herceg címû operája…, Függelék,
156–160. A cikkben leírtak nem egy esetben ellentmondanak Rimszkij- Korszakov visszaemlékezése-
inek (magyarul Nyikolaj Andrejevics Rimszkij- Korszakov: Muzsikus életem krónikája. Ford. LegánŸ
Dezsô. Budapest: Zenemûkiadó és Uzsgorod: Kárpáti Kiadó, 1974, 213–214.) és az opera Beljajev-
féle elsô kiadása elôszavának; az utóbbi szerint a nyitányt Glazunov emlékezetbôl jegyezte le Boro-
gyin hajdani zongora- elôadásai nyomán, Glazunov írása szerint viszont „a nyitány Borogyin vázlatát
figyelembe véve készült”.



az opera teljes szövegének kritikai kiadását,11 és tanulmányt is írt róla, munkája
azonban kiadatlan maradt.

Valamikor az 1980- as években rábeszéltem az egyik orosz zene iránt érdeklô
tanítványomat, Domokos Zsuzsát (jelenleg a budapesti Liszt Ferenc Múzeum és
Kutatóközpont igazgatója), hogy tanulmányozza Moszkvában Pavel Lamm kéz-
iratban maradt Igor herceg- közreadását, és zenetudományi diplomamunkáját írja
Borogyin operájáról. Az elkészült dolgozatból12 derült ki számomra, hogy Lamm
az Igor herceg minden akkor fellelhetô autográfját – apró vázlatfecniktôl teljes parti-
túrajelenetekig – gondosan lemásolta, ám a feldolgozott 77 forrásból nem tudott,
nem is tudhatott összeállítani egy folyamatos „eredeti verziót”, így ének- zongora
kivonat kéziratában a Rimszkij- Korszakov–Glazunov- féle kiadott verzió jelenetso-
rába illesztette bele a feldolgozott autográfokat, egymás mellé helyezte a Borogyin
által megkomponált és több esetben újrakomponált- átírt változatokat, külön kö-
zölte a Borogyin hangszerelte partitúrarészleteket, s emellett könyvnyi terjedelmû
tanulmányban13 mellékelte a források részletes leírását. Lamm kéziratos közrea-
dásából az is kiviláglik, hogy Rimszkij- Korszakov – szokásához híven – az egészé-
ben elkészült Borogyin- részletekbe és jelenetekbe is alaposan belenyúlt, sok he-
lyütt transzponálta az énekszólamot a könnyebb elôadhatóság kedvéért, hozzátett
és kihúzott hangszeres szólamokat, a legtöbb ütemet retusálta, „javítgatott” Boro-
gyin hangszerelésén, továbbá – mint arról már volt szó – kihagyta az eredeti Igor-
anyag csaknem egyötödét. Lamm heroikus munkája azonban, ha megjelent volna
is, praktikusan nem használható, s csak további alapos közreadói tevékenység
eredményeként lehetne belôle publikálható és elôadható „eredeti” vagy „erede-
tibb” szerzôi változatot készíteni.

A Lamm feldolgozta autográf anyagból mindössze egy szám jelent meg nyom-
tatásban, Igor monológja, az 1950- es Szovjetszkaja Muzika különlenyomataként,14

s követte ezt egy 1977- es kottakiadvány Alekyandr Borodin: Horü bez yoprovox-
deniá i v yoprovoxdenii fortepiano (Alekszandr Borogyin: Kíséret nélküli és zon-
gorakíséretes kórusok) címmel, amely közli a Galickij és Jaroszlavna udvarában ját-
szódó kép több, a Rimszkij- Korszakov–Glazunov- kiadásból kihagyott kórusát és
kórusjelenetét.15 Eközben az opera színpadi pályáján mind többször fölmerült az
az igény, hogy az eredeti szerzôi szándékhoz hívebb formában játsszák el a darabot.
Ez a törekvés eleinte abban merült ki, hogy egyszerûen elhagyták a 3. felvonást,
amelyet Glazunov állított össze, és részben komponált is Borogyin dallamaiból.

1974- ben Vilniuszban, majd a Szovjetunió egyéb városaiban is színre vittek
egy olyan „szerzôi változatot”, amelyben a szerkesztôk, Jevgenyij Levasov és Jurij

11 A Zenekultúra Glinkáról elnevezett Állami Központi Múzeuma, Moszkva, jelenlegi nevén A Zenekul-
túra Glinkáról elnevezett Összorosz Múzeumi Egyesülete, a továbbiakban: Glinka Múzeum, 45.
fond, 4. sz.

12 Domokos: Borogyin Igor herceg címû operája…
13 Pavel Lamm / Pavel Lamm: Podlinnüe tekytü oper A. P. Borodina. 153 oldalas, 69 kottát tartalmazó

gépirat a Glinka Múzeumban, 192. fond, 243. sz.
14 Szovjetszkaja Muzika 1950/11., 20–29. Anatolij Dmitrijev közreadása, melybôl hiányzik 14 ütem.
15 Alekszandr Nyefjodov közreadása. Moszkva: Muzika, 1977.
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Fortunatov az ominózus 3. felvonás és több más részlet Rimszkij- Korszakov–Gla-
zunov- féle formáját Borogyin- vázlatokból és töredékekbôl újonnan összeállított
anyagra cserélték, továbbá beletették a Szovjetszkaja Muzikában hiányosan publikált,
de a Lamm- másolatban egészében meglévô Igor- monológot és a hercegi udvari
kép kihagyott kórusait, közöttük Galickij hatalomátvételi kísérletét.16 Az 1980- as
években a brit David Lloyd- Jones (az orosz zene kiváló nyugati propagátora, kar-
mestere és közreadója) és a német Marek Bobéth (az Igor herceget tárgyaló alap-
vetô kötet,17 eredetileg egyetemi disszertáció szerzôje) is elôállt egy- egy „szerzôi
verzióhoz” közelítô formával, nyomtatásban azonban ezek nem jelentek meg. Ke-
vésbé merész, de legalább hangfelvételen is közzétett kísérlet volt a szentpétervá-
ri Mariinszkij Színház 1993- as produkciója;18 ez az elôadás jórészt a Rimszkij-
Korszakov–Glazunov- kiadásra alapozott, viszont hozzáadta az Igor- monológot és
a kihagyott kórusokat, felcserélte az elsô két felvonást, valamint az opera kérdéses
fináléjának végére odabiggyesztette a Prológ C- dúr kórusának visszatérését.

A kihúzott szerzôi zenéket itt- ott betoldó produkciók után az új évezredben,
2011- ben nagy horderejû újítás történt az Igor herceg megszólaltatásában, ha nem
is színpadon, de hangversenyteremben: a moszkvai Helikon Opera Borogyin mû-
vének „eredeti definitív verzióját” mutatta be koncertszerû elôadásban,19 a zenét a
Lamm által elôkészített források alapján Anna Bulicsova állította össze, aki az ösz-
szes lehetséges részletben (azaz amelyekbôl létezik szerzôi kézirat) lefejtette
Rimszkij- Korszakov és Glazunov hozzátételeit és „javításait”, s egy fennmaradt
Borogyin- szcenáriumvázlatra hivatkozva radikálisan átformálta az opera jelenetei-
nek sorrendjét. Bulicsova 2012- ben, a források még alaposabb feltérképezése
után, publikálta is ezt a verziót ének- zongora letétben, a mû elsô kritikai kiadása-
ként, de meglehetôsen szûkös jegyzetanyaggal;20 a partitúra közreadása, amely
majd tartalmazná a források és a szerkesztôi döntések részletes ismertetését,
egyelôre csak ígéret.

A moszkvai Nagyszínház 2013- as felújítása21 egészében a világhírû rendezô,
Jurij Ljubimov erôs koncepcióját tükrözte. Ljubimov határozottan döntött az Igor-
ének és Borogyin nemzeti dalmûve közül az elôbbi mellett, sötét tónusú, sodró

16 Ezt a változatot 1978- ban elôadták a berlini Deutsche Staatsoperben, és ugyanott publikálták is.
17 Marek Bobéth: Borodin und seine Oper „Fürst Igor”. Geschichte, Analyse, Konsequenzen. München: Emil

Katzbichler, 1982 (Berliner Musikwissenschaftliche Arbeiten, 18.).
18 Philips, 1995 (442 536- 2). A Szentpétervári Kirov Opera felvétele, vezényel Valerij Gergijev, a kísérô

tanulmány Marina Malkiel és Anna Barry, az ének- zongora autográfok hangszerelése Jurij Falik mun-
kája.

19 A moszkvai Nemzetközi Zeneház Szvetlanov termében 2011. április 1- én rendezett hangversenysz-
erû elôadást Vlagyimir Ponykin vezényelte, a szerzôi ének- zongora kivonatban maradt részleteket –
az opera kb. kétharmadát – Konsztantyin Csudovszkij hangszerelte.

20 A. P. Borodin. Knázq Igorq. Klavir. Avtorykaá redakciá. Izdanie podgotovlena A. V. Bulüíevoj.
Moszkva: Classica-XXI, 2012. Anna Bulicsova kiadványáról Albrecht Gaub írt nagyon informatív re-
cenziót: „A New Edition of Borodin’s Prince Igor”. Notes Vol. 70, N. 4. (2014. június), 739–745.

21 A 2013. június 8- i bemutatót Vaszilij Szinajszkij vezényelte. Az elôadás zenei szerkesztôje, aki Ljubi-
mov irányításával az opera „új zenei verzióját”  („novaá muzükalqnaá redakciá”) kialakította, Pavel
Karmanov volt, a zenei tanácsadó Vlagyimir Marminov.



drámát kívánt színpadra állítani, Igor herceg lelkiismereti drámáját, s zenei szer-
kesztôjével kihúzatta az opera szinte minden olyan részét, amely nem ezt szolgál-
ta, arra hivatkozva, hogy maga a zeneszerzô is meg kívánta volna szüntetni a
„hosszadalmasságokat”. Kidobták többek közt Koncsak áriáját (a szólamot éneklô
mûvész nagy felháborodására), Jaroszlavna és Koncsakovna nagy szólójának, vala-
mint a szerelmes fiatalok, Vlagyimir és Koncsakovna duettjének a felét, a legtöbb
szóló- és kórusszám részleteit. A Polovec táncokat (Ljubimov szavaival: a polove-
cek lezginkáját) ebben az elôadásban harsány, barbár dobolás kísérte, az ellenség
egyértelmûen vad és kegyetlen hordának mutatkozott, Koncsak kán nem szívélyes
„házigazda”, hanem vérszomjas vezér lett, aki láncra verette Igort. Itt is megcserél-
ték az elsô két felvonást, felhasználták (Karmanov hangszerelésében) a korai Igor-
monológot, a 3. felvonásba a Glazunov komponálta számok helyett új, rekonstru-
ált anyagokat tettek, s a finálé végén visszaidézték a C- dúr ünnepi kórust.

2014- ben a New York- i Metropolitan Opera jelentkezett újabb „eredeti” Igor
herceggel;22 ez a produkció nem távolodott el annyira a Rimszkij- Korszakov–Glazu-
nov- féle verziótól, mint Bulicsova vagy Ljubimov verziója, de a Lamm- anyagból
vett részletekkel kiegészítve és a jelenetsorrendet részben átformálva játszották az
operát. A nyitányt mint „nem Borogyin- zenét”, kihagyták, a problematikus finálé
után pedig hangszeres utójátékot fûztek: Borogyin Mlada- felvonásából az „Árad a
Don folyó” zenéjét, melynek témája motivikus kapcsolatban áll az Igor herceg több
részével. A Mlada- töredékbôl egyébként maga a zeneszerzô is átemelt részleteket
az Igor hercegbe,23 majd Glazunov és a késôbbi Igor- rekonstruálók, Fortunatov és
Levasov is merítettek belôle.

Itt tartunk ma. Az autentikus Igor herceg viták kereszttüzében áll, az „eredeti
szerzôi verziót” helyreállítani szándékozó kísérletek kérdések sokaságát vetik fel.
Vajon teljesen más darab- e Borogyin eredeti mûve, mint a nyomtatásban megje-
lent, Rimszkij- Korszakov által kisimított és kidekorált színes „mesekönyv” (Buli-
csova kifejezése)24? Valóban egy Borisz Godunovhoz hasonló antihôsrôl kívánt po-
litikai és lelkiismereti zenedrámát komponálni Borogyin, amint azt az utóbbi évti-
zedek több színpadi produkciója ábrázolni próbálja, az eredeti szerzôi koncepcióra
hivatkozva? Vajon az egyes számok többszörösen megírt változataiból melyeket
választotta volna ki a zeneszerzô definitív verziónak? Mit és mennyit akart volna
elhagyni és meghagyni a Galickij herceg házában és a Jaroszlavna lakosztályában
játszódó jelenetek bôségesen megkomponált zenéibôl, a hercegnél zajló vad mula-
tozásból, a két fejedelmi testvér, Galickij és Jaroszlavna összecsapásából, a duhaj
herceg hatalomátvételi kísérletébôl? Ez utóbbi lázadásjelenet közvetlenül elôzte
volna- e meg a Putyivl elleni polovec támadás töredékesen megkomponált riadóze-
néjét? Vajon a kéziratban maradt, 1875- ben komponált Igor- monológ a közismert,

22 A premier 2014. március 1- én volt, az elôadást Gianandrea Noseda vezényelte, Dmitrij Csernyakov
rendezte.

23 Ld. a 7. jegyzetet.
24 Ld. Anna Bulicsova / Anna Bulüíóva: „’Knázq Igorq’ Borodina i Rimykogo-Koryakova”, Opera Musico-

logica No. 4. (6) (2010), 70–99., www.conservatory.ru/files/OM_06_Bulicheva_full.pdf
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1881- es Igor- ária elsô változata- e, vagy attól független másik ária? Amennyiben
másik szám, hol a helye a darabban? A monológot beillesztô eddigi elôadások
mindegyike más és más helyre tette. Bulicsova megoldása a leginkább méltányol-
ható: az 1875- ös, sötét és kétségbeesett lelkiállapotot rögzítô monológ került az
elsô polovec képbe, Koncsak áriája elé, az 1881- es, a szabadságvágyat, az otthon
és feleség utáni vágyat visszhangzó ária a második polovec képbe, az Ovlur–Igor-
jelenet, a tervezett szökés elé. Igen ám, de a Koncsak- áriát követô Koncsak–Igor-
jelenetben pontos zenei idézet szerepel az 1881- es Igor- áriából, a híres „szabad-
ságtéma”, melyet az opera elemzôi, köztük Albrecht Gaub,25 visszaidézésként, az
elôzô áriára való célzásként értelmeznek. Bulicsova kiadványa azonban más megvi-
lágításba helyezi a „szabadságtémát”. A Koncsak–Igor- jelenet függelékben közölt
elsô verziójában meglehetôsen banális szöveggel hangzik fel a nagy dallam: Igor
ezzel köszöni meg Koncsak kán szívélyes, baráti gesztusait. A jelenet Borogyin ál-
tal átdolgozott második verziójában már szofisztikáltabb szöveget kap, Koncsak
azon ajánlatára, hogy nyugodtan hazamehet, de adja szavát, hogy nem indít ellene
hadat, Igor ezzel a dallammal mond határozott nemet. Elképzelhetô tehát, hogy a
nevezetes téma, amelyet Glazunov a Nyitányban is – talán a szerzôi vázlatok vagy
Borogyin elôadásának emléke nyomán – alaposan kiaknázott, elôször mégis a
Koncsak–Igor- dialógusban hangzik el, és módosult, emocionálisan elmélyült je-
lentéssel szólal meg késôbb a fôhôs nagy szólószámában.

Teljes az egyet nem értés, úgy is fogalmazhatnék, teljes a zûrzavar az Igor her-
ceg felvonásainak, jeleneteinek sorrendjét illetôen. Bulicsova kiadványa és az egyes
felvonásokat, képeket csereberélô elôadások is, eredeti szerzôi dokumentumra hi-
vatkoznak: egy Borogyin kezétôl származó datálatlan, de 1881- nél nem késôbbi
szcenáriumtervezetre,26 amelyben a zeneszerzô felvonások helyett a következô ké-
pekbe rendezi az operát:

1. kép: Prológ, „az égi jel”
2. kép: „fogságban”
3. kép: „Volodimir herceg házában” / a herceg emberei / vándorok
4. kép: Jaroszlavna lakosztálya / „az istenek fenyegetése”
5. kép: szökés
6. kép: visszatérés
Ezek szerint az elsô polovec felvonás követi a Prológot, és a Putyivlban – a „Vo-

lodimir”- nek nevezett Galickij hercegnél és Igor feleségénél, Jaroszlavnánál – ját-
szódó két jelenet választja el a két polovec helyszínt, melyek a Rimszkij- Korszakov–
Glazunov- féle verzióban egymás után szerepelnek, s benne a 2. felvonás óriási
súllyal nyomja el és teszi érdektelenné a Glazunov által összeállított 3. felvonást.
Nagy kérdés azonban, mi kerüljön az elsô és mi a második polovec képbe vagy fel-
vonásba. Bulicsova „szerzôi verziójában” ügyesen adagolja az elkészült anyago-

25 Gaub: A New Edition …, 743–744.
26 Glinka Múzeum, 45. fond, 4. sz. A szcenáriumtervezet mindmáig csak angolul jelent meg nyomtatás-

ban, ld. Serge Dianin: Borodin. London: Oxford University Press, 1963, 274–276.



kat,27 de elrendezését nem tudja alátámasztani Borogyintól származó egyéb, rész-
letes dokumentumokkal. A fent idézett szcenáriumtervezet viszont több okból is
átmenetinek látszik az Igor herceg bonyodalmas keletkezéstörténetében; a zeneszer-
zô késôbbi levelezésében „kép” helyett megint „felvonások”- at említ, 2. felvonás-
nak nevezi (a Putyivlban játszódó 1. felvonás után) a polovec táborban játszódó
elsô jelenetet, és egy másik, kivételesen datált, 1884- es, saját kezû szcenáriumtö-
redékében olyan sorrendben szerepelnek a számok, ahogyan az a Rimszkij- Korsza-
kov- verzió 2. felvonásában van, s nem úgy, mint Bulicsova kiadványában. Egy
Nyugatra szakadt orosz zenetörténész28 az Igor herceg felépítését találóan egy do-
boz legóhoz hasonlítja, amelynek hiányzik néhány lényeges darabja és nincs hasz-
nálati utasítása.

Továbbra is nagy kérdés az opera befejezése, amit Borogyin eldöntetlenül ha-
gyott, amikor átemelte a C- dúr jubiláló kórust a fináléból a Prológba, majd utána
haláláig töprengett ezen a merész húzásán. Azt hiszem, az opera mindenkori kö-
zönségét kielégíti a helyébe komponált, a Rimszkij- Korszakov–Glazunov- féle ver-
ziót is záró G- dúr kórus, amelyet oly játékosan indít a két korhely, Jeroska és Szku-
la – kielégíti akkor is, ha az Igor herceget magasztosan romantikus nemzeti opera-
eposzként adják elô, és akkor is, ha egy antihôs realista zenedrámájaként tálalják.
S ha már a mindenkori közönségnél tartunk, magamat is beleértve: az újabb Igor-
összeállításokkal találkozván talán szomorúan nélkülözni fogjuk a hagyományos
verzió 2. felvonásának lenyûgözô jelenetsorát, kezdve a polovec lányok karával és
táncával, folytatva Koncsakovna, Vlagyimir Igorjevics, az orosz foglyok, a polovec
ôrök, maga Igor, azután Koncsak egyenként ragyogó fellépéseivel, s megkoronázva
a polovec táncok zenéjével. És végleg hiányolni fogjuk ebbôl a felvonásból az
orosz foglyok és polovec lányok bensôséges jelenetét, amelyet Borogyin állítólag
többször eljátszott barátainak, és Glazunov emlékezetbôl komponált meg, tehát
nem autentikus, nincs helye az „eredeti verzióban”. Mindazonáltal érdeklôdve fi-
gyeljük az egyre hitelesebb forma elôadására törekvô kísérleteket, érdeklôdve ol-
vassuk a Borogyin operájáról mint a 19. század legszexisebb muzsikáit tartalmazó
mûrôl, továbbá az orosz birodalmi tudat hódító és bekebelezô természetének
egyik markáns megjelenésérôl írott újabb eszmefuttatásokat,29 s abban reményke-
dünk, hogy bármilyen rendezésben és elrendezésben is, de minél többet hallha-
tunk Borogyin zenéjébôl.

27 Kiadásának 2. képében szerepel a Polovec induló, Igor monológja (azaz Igor áriájának 1875- ös válto-
zata), Koncsak áriája, Igor és Koncsak jelenete és a Polovec táncok, az 5. képben Koncsakovna kavati-
nája, a polovec lányok kórusa, az ôrök kórusa, Vlagyimir románca, Vlagyimir és Koncsakovna duettje,
Igor 1881- es áriája és jelenete Ovlurral.

28 Marina Frolova-Walker: „Fresh Prince”, Opera News Vol. 78, No. 8. (2014. február), www.operanews.
com/Opera_News_Magazine/2014/2/Features/Fresh_Prince.html

29 Lásd pl. Richard Taruskin: „Sex and Race, Russian Stile” címû írását. In: uô: On Russian Music. Berkeley–
Los Angeles–London: University of California Press, 2009, 184–189., eredetileg a New York Timesban
jelent meg 1994. szeptember 4- én.
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A B S T R A C T
MÁRTA PAPP

‘GREAT UNWIELDY RUSSIAN TORSO’, OR IS THERE AN
AUTHENTIC VERSION OF BORODIN’S PRINCE IGOR?

In recent decades performances of Prince Igor have seen an increasing demand for
a reconstruction of the ‘original’ version. What is the situation regarding Borodin’s
opera? Did the composer really complete it in its essentials, as is said to be the
case by some Russian experts, or despite its excessive amount of composition is it
a fragment of an unfinished work needing completion, namely – in Richard
Taruskin’s expressive phrase – a ‘great unwieldy Russian torso’, as most of the
music historians dealing with the work in the past and present claim? The com-
poser, who wrote the libretto himself along with the music, gradually altered the
scenario he received from Vladimir Stassov to suit his own needs; over the 17
years he worked on it, while composing he changed the order of scenes and acts
many times and it would seem Borodin never decided on the final structure of the
opera and its dramaturgical layout. While the composer was still alive Rimsky
Korsakov took an active part in trying to promote the affair of Prince Igor, and he
was only given a free hand after the sudden death of Borodin at the beginning of
1887, at which time he took away the composer’s complete manuscript material
and worked on it for a year, adding to it and re- arranging it, at the end of which
together with his pupil Glazounov he prepared the complete score. In 1896
Glazounov, at the request of Vladimir Stassov, published an article in which he
decribed the chief points where he and Rimsky Korsakov carried out work on
Prince Igor. However, it is not clear from what he wrote to what extent things were
omitted from Borodin’s original music during the editing process. Pavel Lamm
after many years of work prepared for 1947 a critical edition of the complete mate-
rial of the opera, to which he wrote a scholarly article, but his work remained
unpublished. Lamm examined carefully all the autographs of Prince Igor then avail-
able for research, but was not able to compile from the 77 sources he had studied
a continuous ‘original version’. The authentic Prince Igor stands today in the cross-
fire of controversy, of experimental attempts to restore the ‘composer’s original
version’. These are discussed in detail by the author of this article, along with the
many questions they pose.
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