
 על דון ג׳יובני של מוצרט 
!פורסם בחותם ב-1964.  

בטהובן, גיתה, וגנר, ג׳ורג׳ ברנרד שאו ועוד רבים אחרים אינם חלוקים בדעתם בנדון: ״דון ג׳יובני״ של מוצרט 

היא הגדולה באופרות שנוצרו אי-פעם, ואין לנו אלא להצטרף לדעתם. זכינו השנה לביצוע פסטיבלי של היצירה 

בתזמורת הפילהרמונית הישראלית עם צוות זמרים צעירים מצוינים בניצוחו של מאסטרו קרל מריה ג׳וליני. כמה 

מלים אפוא על יצירה זו. 

 מאז קיימת צורת האופרה – משנת 1600 לערך, היו לה תקופות של גיאות ושפל בהבדלי רמה קיצוניים. 

את תקופות השפל ציינו בדרך כלל דלות התוכן והטקסט ודגש חזק על ויטואוזיות קולית או פאר במה חיצוני. 

בתקופות הגיאות אנו עדים לדרמות של ממש עם תוכן אנושי (ולו גם בצורת אגדה רחוקה), טקסט שנון ו…

מוזיקה טובה. כך באו במאה ה-19 ורדי ווגנר אחרי תקופה של ה״גרנד-אופרה״ הפריזאית המפוארת, שלא 

הותירה יצירות מופת. כך במאה ה-18 גלוק ומוצרט לאחר תקופה לא מבריקה. גלוק הוא שסלל את הדרך, 

כשיצא בפולמוס והדגיש את חשיבות המלים והתוכן. ומוצרט, אף כי טען שהמוזיקה קודמת למלים, דאג תמיד 

לטקסטים מעולים ולא הסתפק בבינוניים. עשרים ושבע האופרות שלו היו כולן בסימן התחדשות זו ויש בהן 

עלייה והתקדמות ששיאה ב״דון ג׳יובני״ ובבאות אחריה.  

 האופרה ״דון ג׳יובני״ נכתבה ב-1787 לפי הזמנת בית האופרה של פראג, שבו זכה מוצרט להצלחה סוערת 

ולקבלת פנים נלהבת שנה קודם לכן עם ״נישואי פיגרו״. כל פראג זימרה מנגינות מתוך ״נישואי פיגרו״ והן נוגנו 

בכל מקום ובכל הרכב כלים. לאור הצלחה זו, אשר גם חילצה את בית האופרה ממשבר כספי רציני, הוזמנה מיד 

אצל מוצרט אופרה נוספת. נסיעותיו לפראג וקבלת הפנים לה זכה שם נמנות עם החוויות הנעימות ביותר שהיו לו 

בחייו, ונקל להבין זאת על רקע האינטריגות וחוסר ההערכה שבהם נתקל בווינה, שבה חי ופעל בעשר שנות חייו 

האחרונות (על מוצרט בפראג מומלץ לקרוא את הנובלה היפה של מריקה בתרגומה של לאה גולדברג בספר 

״נובלות מוזיקליות״).  

 ב״דון ג׳יובני״ הגיע לשיאו גם שיתוף הפעולה של מוצרט עם המשורר לורנצו דה פונטה אשר חיבר את 

הליברית לשלוש האופרות האיטלקיות הנודעות ביותר של מוצרט: ״נישואי פיגרו״, ״דון ג׳יובני״ ו״כך עושות 

כולן״. לורנצו דה פונטה הוא סיפור בפני עצמו ואין לפטור אותו בכמה מלים: הוא נולד ב-1749 למשפחה יהודית 

באזור ונציה כעמנואל קונליאנו. אביו המיר את דתו והנער אימץ לו את שם הבישוף שהטבילו. הוא הפך למשורר 

חצר ונדד בכמה ארצות באירופה ולבסוף הגיע לארצות-הברית ושם סיים את חייו ב-1838 כאזרח אמריקני, ואף 

הספיק להיות פרופסור לאיטלקית באוניברסיטת קולומביה בניו-יורק. באירופה התגלגל ממקום למקום בעיקר 

עקב פרשיות אהבהבים שבהן הסתבך, בדומה לידידו קזנובה. בסוף ימיו כתב אוטוביוגרפיה, שלא תורגמה 

לעברית, אך ניתן לקרוא בה בכמה שפות אירופיות. למעשה הוא ידוע כיום בעיקר בזכות שיתוף הפעולה עם 

מוצרט, שהניב, כאמור, שלוש יצירות מופת שהמרכזית ביניהן: ״דון ג׳יובני״. רוב הליבריות שלו הן עיבודים 

לעלילות קיימות. כך ״נישואי פיגרו״ בעקבות המחזה של בומרשה וגם ״דון ג׳יובני״ בעקבות גרסאות קודמות. אך 

גאונותו התבטאה בחוש הבימתי שלו, מה שעושה את הליבריות שלו ליצירות מופת, ומוצרט ידע זאת.  

 הנושא של ״דון ג׳יובני״ מקורו במאה ה-17 בספרד, ומשם עבר לכמה מארצות אירופה ובכל מקום קיבל 

נוסחים שונים, אך בכולן ציר העלילה: האציל ההולל הפוחז וענשו מידי שמים. תקופות שונות ראו את העלילה 

באופן שונה, ורבות נכתב על כך. הקומדיה דל ארטה ראתה בו מחזה שעשועים, כשהדגש על בדיחותיו של לפורלו 

המשרת. הרומנטיקה ראתה בו קודם כול מחזה טראגי של חטא ועונש. הפסיכואנליזה פירשה אותו על פי דרכה 

והוסיפה את ה״דון ז׳ואניזם״ לאוצר מושגיה. כיום יש הרואים בו דמות של מסכן שהנשים נטפלות אליו 

ומכריחות אותו להיות מה שהוא. כמה מגדולי היוצרים לדורותיהם טיפלו בנושא, וביניהם גולדוני, מולייר, גלוק, 

מוצרט, פושקין, ריכרד שטראוס, ג׳ורג׳ ברנרד שאו ואינגמר ברגמן. אך דומה שגם כאן יצירתם של דה פונטה 



ומוצרט היא שיא חד-פעמי. גם מבחינת הסוגה הגדרתה של יצירה מיוחדת: לא אופרה סריה (רצינית) ולא  אופרה 

בופה (קומית) אלא דרמה ג׳יוקוזו (מבדחת). 

 פרט לעלילה טראגי-קומית בנויה היטב, הגיונית וסבוכה למדי, נתנו כאן דה פונטה ומוצרט שרטוט 

מעמיק של כל הדמויות ולא רק של הגיבור הראשי, כל דמות ומניעיה. שלוש הנשים מייצגות כאן את אלפי 

קורבנותיו של הדון, כל אחת לפי דרכה. דונה אנה היא האשה הנפגעת והנוקמת. צרלינה היא נערת הכפר הלא-כל 

כך תמימה, המתפתה בנקל ומשחקת באש בשמחה, ואמנם אינה נפגעת. הדמות הנשית המרכזית והטראגית, 

לדעתי, היא דונה אלוירה, אשר באמת אוהבת אותו ורוצה לא רק בו אלא גם את טובתו. דומני שגם מוצרט נטה 

חיבה מיוחדת לדמותה, שכן נתן לה את אחד מתפקידי הסופרן הנהדרים והקשים ביותר.  

 אשר לגברים: מול דון ז׳ואן ניצבים שני הגברים, של דונה אנה ושל צרלינה. דון אוטביו מוצג כאסקופה 

נדרסת ומוג לב במושגי האצולה. במאבקו נגד הדון הוא קורא למשטרה… הוא תלוי בדונה אנה (״אושרי תלוי 

באושרה, שמחתה שמחתי, צערה צערי…״) ואין פלא שהיא דוחה אותו גם לאחר מותו של הדון. האכר מזטו, 

חתנה המיועד של צרלינה, מבין היטב את המתרחש ונאלץ להיכנע לתעלולי האביר מתוך זעם מלגלג (״אתה אציל, 

כמובן, תענוגך קודם, אין בידי לעשות דבר…״ – רמז ברור לענין המעמדי ולנוהג של חטיפת נערות יפות מבנות 

העם אל מיטות האצילים). אין הוא מן החכמים והדון מצליח לשטות בו כהלכה ולהכותו. גם נערתו מצליחה 

לפייסו לאחר כל משחק אהבה עם הדון. אך לפחות הוא עומד בדרכן של הדון ואומר לו אמת בפרצוף.  וגם אם אנו 

צוחקים לטפשותו, אנו מעריכים את אומץ רוחו. דון ז׳ואן עצמו הוא הגבר נטול המעצורים והחמדן, ולצידו 

משרתו הנאמן לפורלו, שתפקידו רב לו בקידום העלילה. את גורלו של הדון מיצג הקומנדטורה, אביה הרצוח של 

דונה אנה, המופיע בדמות אורח האבן. התמונה האחרונה היא משיאי יצירתו של מוצרט.  

 הערה של 2014: בעשרות השנים האחרונות רווחת אופנה של השתלטות במאים על הפקות אופרה, מה 

שמביא לפעמים לתוצאות מגוחכות עד אוויליות, אבל מעורר שערוריות, כנראה רצויות לעושיהן. כיוון שכיום 

ניתן לראות הפקות מצוינות של אופרה במיטב הביצועים בכל מחשב ומקרן, יכול  כל אחד להיות עד להן. גם דון 

ג׳יובני זכתה לבימויים, לפעמים מפלצתיים למדיי, אבל גם למצוינים. על כן יש לברור היטב את הראוי מן המצוי. 

לטעמי מוטב להשאיר לצופה את הפרשנות וההרהורים, והם רבים, על הדמויות ומניעיהן. דה פונטה ומוצרט עשו 

את מלאכתם בתמציתיות והותירו לנו הרבה מקום וחומר למחשבה. 


