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 תודות
לפני שנים אחדות ערך לי עמית היכרות עם פרופ' אלכס קוזולין. כיוון 

מה את האדם שזה עתה -בהקדמות, שאלתי בחשש שאותו עמית חסך
הוצג לפני אם הוא במקרה אותו קוזולין מ"ראה קוזולין" המופיע לעתים 
קרובות בהקשר של כתבי לב ויגוצקי. הוא השיב שכן, ומלאכת ההיכרות 
התחלפה מייד בשיחת עבודה. שאלתי את פרופ' קוזולין אם יאות לערוך 

גמים לעברית. הוא ענה בחיוב, והציע אסופת מאמרים של ויגוצקי מתור
לתרגמם מרוסית, לא רק משום שזו שפת המקור, אלא גם משום 
שהתרגום לאנגלית אינו תמיד מדויק. עתה פניתי לד"ר דן שרון, מנהל 
מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה, אשר נרתם לעניין והבטיח להשיג את 

 Gitaיטה ל' ויגודצקיה )המימון הנדרש. קוזולין פנה לבתו של ויגוצקי, ג

L. Vygodskaja והיא נאותה להעביר לידיו את העתקי המאמרים של ,)
. אנה וקסלר נבחרה לביצוע התרגום מרוסית -1935אביה שפורסמו ב

לעברית. היא עשתה מלאכה טובה, אך בכל זאת נדרשה עריכה מדעית 
יסודית של אדם הבקיא בכתביו של ויגוצקי ובשפה העברית. ד"ר 

בריאלה עילם נענתה לאתגר. היא הפכה כל מילה ומשפט, והוציאה תחת ג
ידה טקסטים בדוקים וברורים. רק מי שיודע שויגוצקי לא הספיק לערוך 
את רוב מאמריו עקב מחלתו, וכי הוא כתב בשפה ספרותית עתירת 
רמיזות והפניות, תוך שהוא משיב לחוקרים שרובם אינם מוכרים כיום, 

הישגה. ענת פלג קיבלה את התרגומים הערוכים לידיה  יוכל להעריך את
והפיקה את הספר. תודות לתרומתם של אישים אלה יכולים עתה קוראי 
העברית להתוודע לכתביו של אחד מגדולי חוקרי התודעה במאה 

 העשרים.

 י. הרפז 
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