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VE STÍNU SLAVNÉ ŽAČKY...? 

Jan Liška 

Anotace: Celá odborná a částečně i laická veřejnost zná jméno hluchosleponěmé ženy, spi-
sovatelky, bojovnice za ženská práva, slečny Heleny Kellerové. Málokdo však ví, že za jejími 
celoživotními úspěchy stála nenápadná pedagožka a vychovatelka paní Anna Sullivanová. 
Anna po nehezkém dětství vystuduje Perkinsovu školu pro nevidomé a nastupuje jako domácí 
učitelka do rodiny Kellerových, kteří mají hluchosleponěmou dceru Helenu. Celý svůj život se 
věnuje edukaci a výchově svěřené dívky, je přítomna prvním Heleniným úspěchům, jejímu 
studiu a absolutoriu na vysoké škole, doprovází ji na jejích odborných přednáškách, pomáhá 
jí při literární činnosti. Za svou pedagogickou činnost je odměněna různými oceněními. 

Klíčová slova: Johanna Mansfield Sullivanová, Perkinsova škola pro nevidomé, Helena Kelle-
rová, dotyková abeceda, Radcliff College, John Albert Macy, geniální učitelka, geniální žačka. 
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V r o c e 2011 
v z p o m e n e m e 
145 let od naroze-
ní a zároveň i 75 let 
od smrti vynikající 
ženy, pedagožky 
a v y c h o v a t e l k y 
A n n y S u l l i v a n 
Macy. 

Celým jménem 
Johanna Mansfield 

Sullivan se narodila 14. dubna 1866 
ve Feeding Hills v Massachusetts. Rodiče 
Thomas (alkoholik) a Alice byli negramot-
ní chudí irští přistěhovalci. V roce 1874 
umírá Annina matka na tuberkulózu. 
Anna žije se svým nemocným bratrem 
Jimmiem a s hrubým otcem ve zchátralém 
domě, který otec po dvou letech od smrti 
své ženy opouští. 

22. února 1876 byla Anna i se svým 
bratrem umístěna do státního chudobin-

ce v Tewksbury ve státě Massachusetts. 
Po několika měsících umírá i Annin bratr 
a ona sama zůstává v chudobinci ještě čtyři 
další dlouhé roky. 

Od narození má problémy se zrakem 
a v průběhu pobytu v chudobinci absol-
vuje několik neúspěšných operací. V roce 
1880 se přece jenom na Annu usmálo 
štěstí. Při návštěvě státní inspekce oslo-
vila Anna jednoho z úředníků, Franka 
Sanborna, s dotazem na možnost studia. 
Díky F. B. Sanbornovi se dostává na Per-
kinsovu školu pro nevidomé do Bostonu. 
V průběhu studia absolvuje nejen dvě 
úspěšné operace očí, ale zároveň neméně 
úspěšně v roce 1886 maturuje a uzavírá 
tak své studium na vysněné škole. 

Krátce nato přijímá nabídku rodiny 
Kellerových, aby vyučovala jejich hlucho-
sleponěmou dceru Helenu. 3. března 1887 
nastupuje jako domácí učitelka této vzpur-
né a hyperaktivní dívky, jejíž postižení má 



velký vliv na občasné výbuchy zlosti a ne-
patřičné projevy v chování. Helena je však 
velmi zvídavá, chápavá a otevřená všemu 
novému. Anna si získává její náklonnost, 
navazuje s ní velmi úzký kontakt, chápe její 
potřeby a svou trpělivostí je schopna Hele-
ně předávat veškeré dostupné informace. 

Její pedagogické schopnosti se projevují 
hned záhy, kdy je jako jediná schopna 
Heleně vysvětlit pomocí dotykové abecedy 
a dalších dlaňových dotyků slovo voda, 
vodní pumpa. Od té doby se Helenin 
život rapidně mění, její mentální systém 
je podporován a aktivován právě Anni-
ným smyslem pro pedagogiku. Ta svými 
metodami je schopna hluchosleponěmou 
dívku edukovat. 

Mimo výuku se nevyhýbají ani spole-
čenskému životu a cestování. 

Anna v doprovodu Heleny a její matky 
navštěvuje Washington a tehdejšího ame-
rického prezidenta Grovera Clevelanda; 
pobývají v Bostonu, kde Anna seznamuje 
Helenu s Perkinsovou školou pro nevido-
mé, kterou sama absolvovala. Navštěvují 
školu Horace Manna pro neslyšící, kde je 
kultivován Helenin hlasový projev. 

V roce 1892 se Anna Sullivanová stává 
členkou amerického sdružení pro podpo-
ru výuky řeči neslyšících. 

V průběhu několika dalších let dopro-
vází Anna Helenu po různých speciálních 
vzdělávacích institucích a snaží se tak 
realizovat Helenin sen studovat na vysoké 
škole. Za značné Anniny podpory studuje 
Helena Kellerová dva roky na Wright-Hu-
masonově škole pro neslyšící v New Yorku, 

absolvuje přípravné ročníky na přijímací 
zkoušky na Radcliff College a v roce 1900 
se Helena stává rádnou studentkou této 
vysoké školy. 

Samozřejmě, že i studium na vysoké 
škole absolvuje Helena po boku své spe-
ciální opory a podpory, Anny Sullivanové. 

Béhem studia na Radcliff College se 
Anna seznamuje s mladým redaktorem 
a literárním kritikem Johnem Albertem 
Macym, který pomáhá Heleně vydat její 
autobiografii „Z mého života". Ta vychází 
v roce 1903. 

O dva roky později, 3. května 1905, se 
Anna za Johna A. Macyho provdává, avšak 
péči o Helenu v žádném případě nezaned-
bává. Helena Kellerová absolvuje Radcliff 
a získává bakalářský titul. V té době bylo 
pro ženy triumfem nejen samotné studium 
a dokončení vysoké školy, ale ještě větší 
uznání získává Helena tím, že absolvovala 
školu s tak vysokým stupněm postižení. 

Anna Helenu doprovází po různých 
koutech Ameriky, kde Helena přednáší, 
zúčastňují se různých společenských, ale 
zejména pracovně podporujících aktivit 
pro osoby s postižením. 

Na Annino manželství s Johnem dopa-
dají negativně častá odloučení a pracovní 
cesty, dochází tak mezi nimi k postup-
nému odcizování a od roku 1914 spolu 
přestávají žít, i když se po celý zbývající 
život nerozvedou. 

Anna si zraňuje loketní kost a nejen z dů-
vodů dočasné nehybnosti, ale i z důvodu 
čím dál větších společenských aktivit je nut-
no přibrat mezi sebe další „pomocnou sílu". 



Tou se v roce 1915 stává Polly Thomsonová, 
která tak doplní společnou domácnost 
dvou nadaných a pracovně vytížených žen, 
přebírá určité Anniny povinnosti a nastu-
puje na místo Heleniny asistentky. 

V roce 1915 je Anna odměněna v San 
Francisku cenou „Teachers Medal". V té 
době začíná mít Anna problémy se zdra-
vím. Je jí nesprávně diagnostikována 
tuberkulóza a všechny tři ženy se stěhují 
za klidem, teplem a relaxací do Lake Placid. 

I nadále však jezdí po celých Státech 
s odbornými přednáškami, v roce 1918 se 
dokonce podílejí v Hollywoodu na dokon-
čení filmu „Deliverance" (Osvobození), 
pracují pro Americkou nadaci pro nevi-
domé (AFB). 

Do roku 1927 Helena s Annou proces-
tovaly na 123 měst a uskutečnily 249 od-
borných přednášek pro tisíce lidí. 

Annino zdraví se ale i nadále zhoršuje, 
pomáhá však ještě Heleně s její literární 
prací. V roce 1929 je jí operativně odstra-
něno pravé oko. 

Během výletu do Skotska u Anny propu-
ká hnisavý zánět kůže a o čtyři roky poz-
ději, 20. října 1936, ve věku sedmdesáti let 
umírá Anna Sullivanová Macyová doma 
ve Forest Hills v New Yorku v náruči své 
milované žačky. 

Po její smrti péči nad Helenou Kellero-
vou, která přežije Annu o dlouhých 32 let, 
přebírá Polly Thompsonová. 

Život Anny Sullivanové snad nejlépe 
vystihují slova dr. Hitze: 

„Mám na mysli nesmírnou zásluhu 
slečny Sullivanové. Patří jí obdiv nejen 
za trpělivost a houževnatost, s níž pomá-
hala Heleně překonávat všechny překáž-
ky - a jen ony dvě doopravdy vědí, kolik 
jich bylo - a je třeba zdůraznit její důvtip 
a vynalézavost. Byla jí ukázána cesta, ale 
ona sama vynalezla způsob, jak je možné 
hluchoněmé a slepé naučit mluvit, jak je 
lze vyučovat a vzdělávat. 

Ten zázrak, nad kterým žasne celý svět, 
se mohl stát a stal díky tomu, že se v pra-
vou chvíli sešla geniální učitelka s geniální 
žačkou." 
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