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Svetlanov’un yaflam›

us orkestra flefli¤i gelene¤inin önemli isimlerinden biri
olan Yevgeni Svetlanov, 6 Eylül 1928’de Moskova’da müzik-
çi bir ailenin çocu¤u olarak do¤du. Anne ve babas›, ünlü

Bolfloy Tiyatrosu’nun sanatç›lar›yd›. Annesi, Çaykovski’nin “Yevge-
ni Onegin” ve Puccini’nin “Madama Butterfly” operalar›nda baflrol
üstlenmifl bir sanatç›yd›. Küçük yafltan bafllayarak bu ortam›n içeri-
sinde bulunan Yevgeni, henüz üç yafl›ndayken sahnede de Cio-Cio-
San’›n o¤lu olarak yer ald›. Onun
çok yönlü sanatsal kiflili¤i küçük
yafltan itibaren belirtiler vermeye
bafllam›flt›. Sanatç›, çocukluk dö-
nemlerini flöyle anlat›yor: “6 yafl›n-
dayken piyano çalmaya bafllad›m.
10 yafl›nda, k›sa parçalar besteli-
yordum. Ayn› dönemlerde ayna-
n›n karfl›s›nda kendim için orkes-
tra yönetiyor, radyo ya da gramo-
fonda bir plâk dinliyordum.” 

Güzel bir bariton sese sahip
olan Svetlanov, daha çocukken,
Bolfloy’da koroda da flark› söyledi.
Sanatç›, 1951 y›l›na kadar Gnessin
Müzik Okulu’nda piyano, 1955 y›-
l›na kadar ise Moskova Konserva-
tuvar›’nda bestecilik ve orkestra
flefli¤i e¤itimi ald›. Orkestra flefli¤i
hocas›, ayn› zamanda Melik-Pafla-
yev ve Mravinsky’nin de hocalar›
olan Alexander Gauk’tu. Svetla-
nov, Rus orkestra flefli¤i okulunun
kurucusu olarak niteledi¤i Gauk
için flunlar› söyleyecekti: “1917

Devrimi’nden önce Balakirev ve Rubinstein gibi mükemmel flefler
vard›ysa da, gerçek bir Rus yöneticilik okulu yoktu. Bunu Gauk ya-
ratt›.” Sanatç›, kiflisel tekni¤inin do¤an›n bir arma¤an› oldu¤unu,
ancak Gauk’un müzi¤in nas›l dinlenece¤ini ö¤retti¤ini, Rus repertu-
var›na iliflkin bilgisini geniflletti¤ini ve kendisini Bat› müzi¤iyle ta-
n›flt›rd›¤›n› belirtiyor. 

Svetlanov, ilk konserlerini vermeye 1953’te daha ö¤renci iken,
Gauk’un asistan› olarak Radyo Senfoni Orkestras›’nda bafllad›.
1954’te konservatuvar› bitirme çal›flmas› olarak Bolfloy’da Rimsky-

Korsakov’un “The Maid of
Pskov” operas›n› yönetti.
1955’te Bolfloy’da asistan
yönetici olarak göreve bafl-
layan Svetlanov, 1962’de ise
Melik-Paflayev’i takiben bi-
rinci flefli¤e atand›. Burada,
Çaykovski, Rimsky-Korsa-
kov, Borodin ve Mus-
sorgsky gibi Rus bestecile-
rin operalar›n› tan›d›, bale
müzi¤i literatürüyle hafl›r
neflir oldu. 1964’te Bol-
floy’un ‹talya turunu yönetti.
Bolfloy y›llar›, Svetlanov’un
hem Rus opera ve bale lite-
ratürünü tan›d›¤›, hem de
yöneticilik deneyimi kazan-
d›¤› ve tekni¤ini mükem-
mellefltirdi¤i y›llard›r. Svet-
lanov, Bolfloy’un yaflam›n-
daki önemini flu sözlerle an-
latacakt›: “Hayat›m Bol-
floy’da bafllad› ve oras› her
fleyi ö¤rendi¤im yer oldu.” 
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Ünlü Rus düflünür Nikolay Berdyaev, Dostoyevski’nin “k›yamet gününde Rus halk›n›n varl›¤›na tan›kl›k”
edece¤ini söylemiflti!.. Bilmiyoruz, k›yamet gününde Rus müzi¤inin varl›¤›na tan›kl›k edecek biri aransa,
Yevgeni Svetlanov’dan daha uygunu bulunabilir mi? Andante’nin bu say›s›nda, Rus bestecilerin bu büyük
yorumcusunu yaflam›, sanat› ve kay›tlar›yla an›yoruz.

“Son Romantik”

R
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1965 y›l›, Svetlanov’un kariyerindeki en önemli dönüm noktas›y-
d›. Gauk’un 1936’da kurdu¤u ve kendisinin de 1954’ten beri konuk
flef olarak yönetmifl oldu¤u Sovyetler Birli¤i Devlet Senfoni Orkes-
tras›’n›n yöneticili¤ine getirildi. Bu orkestray› tam 35 y›l yöneten
sanatç›, a¤›rl›kl› olarak Rus bestecilerin eserlerine ayr›lan binlerce
konser verdi, kay›tlar yapt›. Svetlanov, kendi orkestras›n›n d›fl›nda
di¤er Sovyet orkestralar› ile aralar›nda Berlin Filarmoni ve Amster-
dam Kraliyet Concertgebouw’›n da bulundu¤u birçok bat›l› orkes-
tray› da yönetti, onlarla kay›tlar gerçeklefltirdi. 1968’de Sovyetler
Birli¤i Halk Sanatç›s› unvan› verilen Svetlanov, 1972’de ülkesinin
en büyük ödülü olan Lenin Ödülü’ne lây›k görüldü. 1975’te ald›¤›
Glinka Ödülü’nü, 1978’de en üst düzeydeki Lenin Niflan› izledi. Sa-
natç›ya, birçok ülkede de onursal payeler verildi.

Dramatik son

Svetlanov’un müzikle geçen uzun yaflam›n›n en dramatik olgusu,
flüphesiz ki, 2000 y›l›nda Kültür Bakan› taraf›ndan Sovyetler Birli¤i
Devlet Senfoni Orkestras›’ndaki görevine son verilmesi ve di¤er
Sovyet orkestralar›yla çal›flmas›n›n da engellenmesiydi. Görünürde-
ki gerekçe, sanatç›n›n yurtd›fl›ndaki müzikal etkinliklerine fazla za-
man ay›rmas›yd› ama bu kararda politik mülâhazalar›n da rol oyna-
d›¤› bilinmektedir. Sanatç› kendisiyle yap›lan bir konuflmada, yafla-
m›n›n 72 y›l›n› ülkesine verdi¤ini, yaklafl›k 2000 kay›t yapt›¤›n›, hiç
bir sanatsal gerekçe gösterilmeksizin her fleyden kopar›ld›¤›n› ifa-
de ediyordu. Birçok önemli isim Rus devlet baflkan›na imzal› bir
mektupla baflvurdu ve Svetlanov kendisi de Putin’e bir mektup gön-
derdi ama hem giriflimler, hem de mektup yan›ts›z kald›. Svetla-
nov’un ölümünden sonra, Putin’in onu neredeyse ulusal kahraman
ilân etmesini ise timsah gözyafllar› olarak m› nitelemeli? 

Ölümünden sonra, Svetlanov’un orkestras› olan Rus Devlet Aka-
demik Senfoni Orkestras›’na ikinci bir isim daha eklendi; orkestra
flimdi resmen Svetlanov Senfoni Orkestras› olarak da an›l›yor. Hey-
hat, Svetlanov art›k yaflam›yor ve orkestras› nitelikli elemanlar›n›n
ço¤unu kaybetmifl durumda!.. Svetlanov, orkestras›ndan kopar›ld›-
¤› dönemde bat›l› orkestralardan gelen teklifleri de¤erlendirmek
durumunda kald›. Sanatç›n›n ölümünden sadece bir ay önce, Mont-
pellier’de, henüz üç yafl›nda iken sahneye ç›km›fl oldu¤u Pucci-
ni’nin “Madama Butterfly” operas›n› yönetmesi ise kaderin garip
bir cilvesi olmal›. Svetlanov, 3 May›s 2002 günü yaflama veda etti-
¤inde 73 yafl›ndayd›. Ölümünden sonra, ad›na “Yevgeni Svetlanov
Uluslararas› Orkestra fiefli¤i Yar›flmas›” tesis edildi.

Svetlanov ve orkestras›

Svetlanov, Rus orkestra flefli¤i gelene¤inin en önemli halkalar›ndan
biriydi. Sanatç›, müzikal kiflili¤ini en çok etkileyen iki flefin Nikolay
Golovanov ile hocas› Alexander Gauk oldu¤unu belirtmiflti. Mra-
vinsky’nin ölümünden sonra Svetlanov’u bu gelene¤in en önemli is-
mi olarak kabul edenler vard›r. Kirill Kondrashin ve Gennadi Rozh-
destvensky’nin isimleri düflünüldü¤ünde bu biraz abart›l› bir de¤er-
lendirme gibi gelebilir ama Rus besteciler ve eserleri düflünüldü-
¤ünde, Rus müzik dünyas›na Svetlanov kadar katk›da bulunan bir
baflka flef olmad›¤› anlam›nda, bu de¤erlendirmeye kat›lmamak da
elde de¤ildir. 

Svetlanov, baz› müzik elefltirmenleri taraf›ndan “son romantik”
olarak nitelendirilmekteydi. Bu bir taraftan onun repertuvar seçi-
miyle, seslendirdi¤i eserlerle; di¤er taraftan ise bu eserlere yaklafl›-

m›yla ilgili bir nitelemeydi. Svetlanov, yorumlad›¤› eserin tüm yap›-
s›n› kavrayan bütüncül bir yaklafl›m yan›nda, partisyondaki ayr›nt›-
lara da son derecede duyarl›yd›. ‹cralar›, gerçek bir duygusal hisse-
difli yans›tman›n yan› s›ra, herhangi bir yüzeysellik ya da gösteriflçi-
likten de uzakt›. “Son romantik” nitelemesi belki de abart›l›d›r ama
“son romantiklerden biri” demekte, san›yoruz ki hiçbir sak›nca yok-
tur. 

Svetlanov’un müzikal anlay›fl›n› realize edebilmesi, istediklerini
verebilecek bir orkestran›n varl›¤›na ba¤l›yd›. ‹flte, Sovyetler Birli¤i
Devlet Senfoni Orkestras›, bu ifllevi bihakk›n yerine getiren bir mü-
zikal enstrüman oldu. Sanatç›, kendisiyle yap›lan bir konuflmada,
müzik dünyas›nda orkestralar›n giderek birbirlerine benzemelerin-
den flikâyet ederek, standart bir sound yerine, orkestralar›n da bir
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birey gibi kendi kiflili¤ine sahip olmas› gerekti¤ini ve bunun önemli
unsurlar›n›n da renk zenginli¤ine önem verme ve bireysel nüansla-
r›n birlikteli¤ini sa¤lama oldu¤unu belirtiyordu. Svetlanov, iyi or-
kestralar›n flark› söyleyen orkestralar oldu¤unu ve Moskova’da bu
gelene¤i Nikolay Golovanov’a borçlu olduklar›n› belirtmekteydi. Sa-
natç›, uzun y›llar çal›flt›¤› Sovyetler Birli¤i Devlet Senfoni Orkestra-
s›’yla bu özel nitelikleri devam ettirmeyi baflard›¤›n› söylüyor. Geri-
de b›rakt›¤› kay›tlar, bunun yaflayan tan›klar› de¤il midir, sevgili
Andante okurlar›? 

Piyanist Svetlanov

Svetlanov, Gnessin Müzik Okulu’ndan bir piyanist olarak mezun ol-
mufltu. Mezuniyet jürisinin baflkan›, Richter ve Gilels’in de hocalar›
olan efsanevî Heinrich Neuhaus idi. Svetlanov’un çal›fl›ndan çok et-
kilenen Neuhaus, onu kendisiyle çal›flmas› için piyano s›n›f›na da-
vet etti. Ancak, birkaç çal›flman›n ard›ndan anlaflamad›lar. Buna
karfl›l›k, Moskova Konservatuvar›’nda bestecilik ve fleflik e¤itimi
gören Svetlanov, yaflam› boyunca piyanodan uzaklaflmad›. Solo ça-
l›flmalar› ve orkestra eflli¤inde konserler yan›nda, oda müzi¤i çal›fl-
malar› yapt›; oluflturdu¤u ikiliyle, dört el piyano da¤ar›n›n birçok
eserini seslendirdi. Svetlanov, bir piyanist olarak Medtner’in önemli
savunucular›ndan biriydi. Gençlik y›llar›ndan itibaren onun müzi¤i-
ne özel bir ilgi ve düflkünlük gösterdi. O zaman yeterince tan›nma-
yan bu bestecinin eserlerini konser ve resitallerinde seslendirdi ve
bir bölümünü de kayda ald›. Svetlanov’dan kalan piyano kay›tlar›,
onun birinci s›n›f bir piyanist oldu¤unun kan›tlar›d›r. 

Besteci Svetlanov

Svetlanov, 1996 y›l›nda Frans›z Diapason dergisinde yay›mlanan bir
söyleflisinde, kendisini öncelikle ve esas olarak bir besteci olarak
de¤erlendirdi¤ini söylüyor: “Bu, sadece benim kiflisel düflüncemi
yans›tan, son derecede öznel bir izlenim olabilir. Neredeyse tümüy-
le bir orkestra flefi olarak bilindi¤im için, yan›l›yor olabilirim. Beste-
cili¤e muhtemelen arzu etti¤imden daha az zaman ay›rabildim.
Ama, kendi kaderimin hâkimi olarak kald›m.” Sanatç›n›n bu de¤er-
lendirmeleri okura flafl›rt›c› ve abart›l› gelebilir. Ama, hemen belir-
tilmelidir ki, Svetlanov’un bestecili¤i hiç de küçümsenecek bir bes-
tecilik de¤ildir. Bestecilik e¤itimi gören ve erken yaflta eser verme-

ye bafllayan Svetlanov’un eserleri, hocas› Alexander Gauk yöneti-
minde de seslendirilmifl; hatta Gauk, onu besteci olarak kalmaya
ikna etmek için, eserlerini kendi yönetiminde seslendirmeye de-
vam edece¤ini söylemiflti. Buna ra¤men orkestra flefli¤ini tercih
eden Svetlanov, yaflam› boyunca beste yapmaktan da uzak durma-
d›. Sanatç›n›n, aralar›nda bir piyano konçertosu ile senfoninin de
bulundu¤u çok say›da senfonik eseri ile oda müzi¤i eserleri, vokal
eserleri ve solo piyano için yüzlerce bestesi ile de¤iflik bestecilerin
eserlerinden düzenlemeleri bulunuyor. 

Onun bestecilik anlay›fl› ise ça¤dafl› Rus bestecilerden, örne¤in
fiostakoviç ve Prokofiev’ten önemli ölçüde farkl›laflmaktad›r. O,
kendi deyimiyle biraz “muhafazakâr”d›r ve post-romantik olarak ni-
telenebilecek müzi¤i, daha popüler ve duygusal karakterlidir. Ken-
di ifadesiyle “Müzikal yarat›m, büyük Rus gelene¤inin devam› nite-
li¤indedir. Modern ça¤da muhafazakâr görünebilir ama ben sürek-
lili¤e inan›yorum. Miaskovsky ve Medtner müzi¤ine canlanan ilgiyi
düflünün. Benim müzi¤imin de ayn› yolu izleyece¤ine inan›yorum.
Melodileri, basit ritmleri, aç›k, zengin ve uyumlu armonileri seviyo-
rum.” Merakl›s› için Svetlanov Kay›tlar› listemizde, Svetlanov’un
bestelerini içeren CD’lere de yer veriyoruz.

Svetlanov’un repertuvar› ve kay›tlar›

Svetlanov, “Tart›flmas›z biçimde, benim birinci ve en önemli göre-
vim, esinini Gauk’tan alan emsalsiz Rus gelene¤ini ayakta tutmak-
t›r” diyordu. Bu gelenek üzerinde, sanatç›n›n repertuvar› esas ola-
rak Rus bestecilerin eserlerinden olufluyordu. Bu repertuvarda,
Prokofiev, fiostakoviç gibi Svetlanov’un ça¤dafl› bestecilerin eserleri
büyük ölçüde yer alm›yordu. Sanatç›, Glazunov’dan Arensky’ye,
Rimsky-Korsakov’dan Rahmaninov’a uzanan genifl bir yelpazede,
Rus bestecilerin eserlerini yaflam› boyunca seslendirdi ve kayda al-
d›. Onun sanatsal yaflam›na damgas›n› vuran ise 25 y›l sürdürerek,
1992’de tamamlad›¤› Rus Müzi¤i Antolojisi kay›tlar›yd›. 

Svetlanov Rus bestecilerin senfonik eserleri ile bale ve operalar›n-
dan senfonik bölümlerden oluflan bu projeyi, yaflam›n›n temel amac›
ve “hayat›n›n çal›flmas›” olarak niteliyordu. Sanatç›, kay›t miras›n› de-
¤erlendirmesi istendi¤inde, “Kalbime yak›n olan çok say›da isim sa-
yabilirim. Rus Müzi¤i Antolojisi’ndeki, Arensky’den Miaskovsky’ye
her besteci!” demektedir. Ancak, bunlardan kendisine en yak›n his-
setti¤i bestecinin Miaskovsky oldu¤u bilinmektedir. Bir ›ss›z adaya
giderken yan›na hangi eseri alaca¤› sorusunu ise bir ›ss›z ada yerine
bir y›ld›z›n üzerinde olmay› tercih edece¤i ve yan›na da Rahmani-
nov’un “Senfonik Danslar”›n› almak isteyece¤i fleklinde cevaplam›flt›.

Rus besteciler d›fl›nda, Svetlanov’un bir baflka sevgilisi ise Fran-
s›z bestecilerdi. Frans›z bestecilerin eserlerinin “kan›nda dolaflt›¤›-
n›” ifade eden sanatç›, bu müzi¤e ilgisinin daha konservatuvar y›lla-
r›nda bafllad›¤›n› ve yaflam› boyunca devam etti¤ini söylemiflti. Svet-
lanov, erken y›llar›nda Debussy, Ravel ve Franck’›n tüm eserleri ile
Saint-Saëns’›n eserlerinin büyük bölümünü yönetirken; Berlioz ise
bu ilginin d›fl›nda kald›. Messiaen’›n “Turangalîla” senfonisi ile Ho-
negger’in ‹kinci Senfonisinin, Konçertino ve “Pasifik”inin Sovyetler
Birli¤i’ndeki ilk seslendirilifllerini de Svetlanov gerçeklefltirdi. Svet-
lanov, Frans›z flefleri de en üst düzeyde de¤erlendiriyor, Munch’u
ve Cluytens’› gerçek birer dâhi olarak niteliyordu. 

Svetlanov’un bir baflka önemli tutkusu ise Gustav Mahler’di.
1992’de Rus Müzi¤i Antolojisi’ni tamamlad›ktan sonra, Mahler mü-
zi¤ine ay›racak daha çok zaman buldu ve bestecinin tüm senfonile-
rini kayda ald›. Mahler’e ilgi duyan bir baflka Rus flef olan Kondras-
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Svetlanov'un ismi verilen Aeroflot'un ilk Airbus A330'u
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hin, senfonilerin büyük bölümünü kayda almakla birlikte, diziyi ta-
mamlayamam›flt›. Svetlanov, Mahler’e ilgisinin kayna¤›n› soran bir
elefltirmene flunlar› söylemiflti: “Mahler’in her büyük bestecide ol-
du¤u gibi ulusal karakteristikleri aflan müzi¤i gerek dil, gerekse in-
sanî ifade aç›s›ndan bana hitap ediyor. Mahler müzi¤inde herhangi
bir yeni mesaj tafl›m›yor ya da herhangi özel bir katk›da bulunmu-
yorum. Tek bir mazeretim var: Sevgi. Evet, Mahler’in ruhunun
Bernstein’de yaflad›¤›n› söyleyebilirsiniz ama ben bir Rus müzikçi-
yim ve bu müzi¤e olan sevgimi kendi tarz›mda aktar›yorum.” Me-
rakl›s› için Svetlanov Kay›tlar› listemizde, sanatç›n›n günümüzde pi-
yasada bulunmamakla birlikte, kiflisel koleksiyonumuzda yer alan
baz› Mahler kay›tlar›na da yer veriyoruz. 

Svetlanov’un bu özel ilgileri d›fl›nda da ‹ngiliz Elgar’dan, ‹sveç’li
Berwald’a ve Alfvén’e uzanan genifl bir repertuvar› vard›; Buna kar-
fl›l›k, Bartok, Britten, Villa-Lobos, Bernstein ve Martinu gibi klasik-
leflmifl bestecilerle özel bir sorunu olmamakla birlikte, “avant-gar-
de” müzikle herhangi bir duygusal ve içsel ba¤l›l›k kuramad›¤›n› ve
bu müzi¤in kendine göre olmad›¤›n› ifade ediyordu. “Mesela” di-
yordu, “fiinitke yönetmiyorum.” Ayn› de¤erlendirme, fiostakoviç ve
Prokofiev için de geçerliydi. Svetlanov, bu iki bestecinin ancak s›-
n›rl› say›da eserini seslendirdi ya da kayda ald›. Sanatç›, flakayla ka-
r›fl›k bir biçimde, Gennadi Rozhdestvensky ile aralar›nda bir iflbölü-
mü oldu¤unu, kendisinin klâsikleri, meslektafl›n›n ise ça¤dafl beste-
cileri yönetti¤ini söylüyordu. 

Svetlanov, canl› konserleri tercih etmekle birlikte, daha genifl bir
dinleyici kitlesine ulaflma ve gelece¤e b›rakma ba¤lam›nda kay›tla-
ra da önem veriyordu ve yaflam› boyunca 2000’i aflk›n eseri kayda
ald›. Bu kay›tlar, müzik dünyas›n›n birçok prestijli ödülüne de lây›k

görüldü. Günümüz CD kataloglar›nda, Svetlanov’un çok say›da fir-
ma taraf›ndan yay›nlanan kay›tlar› bulunuyor. Sanatç›n›n kay›tlar›-
n›n özgün kayna¤› olan Rus firmas› Melodiya yan›nda, esas olarak
‹ngiltere kaynakl› olan Alto, Regis, Scribendum, BBC Legends eti-
ketleriyle yay›nlanan çok say›da Svetlanov kayd› da bulunuyor.
Svetlanov’un kay›tlar›n›n bu da¤›n›kl›¤› karfl›s›nda, müzik dünyas›-
n›n devlerinden Warner firmas›, geçti¤imiz y›llarda sanatç›n›n aile-
siyle iflbirli¤i içerisinde, onun Rus Müzi¤i Antolojisi’ni özel bir edis-
yon olarak yay›nlamaya bafllad›. Halen yay›nlanmaya devam edilen
bu edisyon tamamland›¤›nda, yaklafl›k 300 CD’den oluflan emsalsiz
bir koleksiyon dinleyicilerin kullan›m›na sunulmufl olacak. Bu edis-
yonun tamamlanmas›n› biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. 

Brilliant etiketiyle yak›nlarda yay›nlanan 10 CD’lik edisyon ise
Svetlanov’un sanat›n› iyi temsil eden bir derleme olman›n yan› s›ra,
onun bestelerini içermesi nedeniyle de önemli. Merakl›s› için Svet-
lanov Kay›tlar› listemizde, tekil CD’lerden çok, sanatç›n›n katalog-
larda yer alan toplu kay›tlar›n› göstermeyi tercih ediyor, bunlara
Svetlanov’un Mahler ve Medtner kay›tlar›n›n bir bölümünü ilave
ediyoruz. Listemizdeki kay›tlar›n neredeyse tümü sanatç›n›n kendi
Sovyetler Birli¤i Devlet Senfoni Orkestras› ile yap›ld›¤› için, ayr›ca
orkestra belirtmiyoruz. Sanatç›n›n, Rus firmas› Melodiya taraf›ndan
bas›lan CD’lerinden 30 kadar›, flu anda Ankara’daki Dost Müzik
Center ile ‹stanbul’daki Lâle Plak’ta bulunabiliyor. Di¤er firmalar
taraf›ndan bas›lan CD’leri ise ancak yurtd›fl›ndan edinmek müm-
kün. San›yoruz ki, Svetlanov’un Rus müzi¤inin varl›¤›na tan›kl›k et-
mesi için k›yamet gününü beklememiz gerekmiyor, sevgili Andante
okurlar›!.. Acil ve iyi dinlemeler diliyoruz.

Eserlerin kay›t tarihleri parantez 
içerisinde verilmektedir.

Glazunov, Arensky, Borodin, Rimsky-
Korsakov, Rachmaninov, Çaykovski,
Miaskovsky, Balakirev, Glinka, Lyadov,
Lyapunov, Dargomizhsky, Rubinstein,
Napravnik, Svetlanov, Parsadanian,
Pakhmutova, Mazaev, Boiki, Zaimov,
Muravlev: Orkestra eserleri (1954-
1992), Brilliant 9001 (10 CD) 

Rahmaninov: Orkestra eserleri
Warner Svetlanov Edisyonu 5101122382 
(Cilt: 1, 3 CD)

Scriabin: Tüm senfoniler
Warner Svetlanov Edisyonu 5101145082 
(Cilt: 12, 3 CD)

Medtner: Keman sonat›, No. 2  
Piyanolu beflli / Svetlanov (piyano) – Ale-
xander Labko (keman) – Borodin Dörtlü
sü, Warner Svetlanov Edisyonu 5101145182

(Cilt: 17, 1 CD)

Glinka: Orkestra eserleri
Warner Svetlanov Edisyonu 2564698995 
(Cilt: 29, 3 CD)

Rimsky-Korsakov: Orkestra eserleri
Warner Svetlanov Edisyonu 2564698994 
(Cilt: 30, 5 CD)

Miaskovsky: Tüm senfoniler 
Warner Svetlanov Edisyonu 2564696898 
(Cilt: 35, 16 CD)

Çaykovski: Tüm senfoniler 
Warner Svetlanov Edisyonu 2564694243 
(Cilt: 36, 5 CD)

Svetlanov: Senfonik eserler
Svetlanov SVCD00140044 (4 CD)

Glazunov: Orkestra eserleri
Svetlanov SVET212618 (6 CD) 
SVET273218 (6 CD), SVET334118 (6 CD)

Mahler: Senfoni No. 3 
(Olga Alexandrova, mezzo-soprano)
(1994), Russian Season 288111.12 (2 CD)

Mahler: Senfoni No. 4 (Natalia Gueras-
simova, soprano) (1996)
Russian Season 288133

Mahler: Senfoni No. 5 (1995)
Russian Season 288134

Mahler: Senfoni No. 9 (1992)
Russian Season 288132

Çaykovski: F›nd›kk›ran (1988)
Melodiya MEL CD 1000409 (2 CD) 

Çaykovski: Ku¤u Gölü (1988)
Melodiya MEL CD 1000403 (3 CD)

Çaykovski: Uyuyan Güzel (1980)
Melodiya MEL CD 1000406 (3 CD)

Merakl›s› için Svetlanov kay›tlar›
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