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HELENA KELLER – ślepa i głucha 

multi Doctor Honoris Causa 
 

 

================================================================================== 

Polecana/Omawiana książka: 
Alicja Kaczyńska: HELENA KELLER. Powieść Biograficzna.   Seria: Literackie  
portrety  nieznanych  kobiet,  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1998. 
================================================================================== 

 

 

Takiej Bohaterki jeszcze w serii nie było. Właściwie są ich dwie tj. Helena oraz Jej nauczycielka  

i wieloletnia opiekunka Anne Sullivan Macy [6,7]. Książka jest niszowa – wydawnictwo 

specjalistyczne z Gdańska1. Książka należy do serii o kobietach nieznanych, jak uważa 

wydawnictwo. Czy ktoś o Niej słyszał?  Bez wątpienia, warto Ją poznać.  

Helen Adams Keller urodziła się 27 czerwca 1880 roku w Tuscumbia, Alabama, czyli w USA, 

czyli w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Minęło zatem ponad 140 lat. Świat wtedy był bez 

Internetu oraz telefonów komórkowych. Jej kraj powoli przekształcał się w światowe 

mocarstwo dzięki m.in. szacunku dla wiedzy.  Jej rodzina mieszkała w gospodarstwie  

Ivy Green, które dziadek Heleny zbudował dziesiątki lat wcześniej. Miała czworo rodzeństwa: 

Mildred2 Campbell (Keller) Tyson /siostrę/  i  Phillipa Brooks Keller3 oraz dwóch starszych 

 
1 https://www.gwp.pl/; strona internetowa „księgarni internetowej”, co ciekawe odbiór książek osobiście jest w 
dzielnicy Gdańsk-Jelitkowo, gdzie eseista zwykle plażował z rodzicami w dzieciństwie. 
 
2 https://parenting.pl/mildreda; to imię żeńskie – spolszczone jako Mildreda. 
3 https://www.afb.org/HelenKellerArchive?a=d&d=A-HK01-06-B108-F05-005.1.1; informacja o bracie. 
   https://billiongraves.com/grave/phillip-brooks-keller/22369619; zdjęcie grobu brata Bohaterki (1891 – 1971). 

https://www.gwp.pl/
https://parenting.pl/mildreda
https://www.afb.org/HelenKellerArchive?a=d&d=A-HK01-06-B108-F05-005.1.1
https://billiongraves.com/grave/phillip-brooks-keller/22369619
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przyrodnich braci z wcześniejszego małżeństwa ojca, Jamesa McDonalda Kellera4 oraz 

Williama Simpsona Kellera5. 

Jej ojciec, Arthur Henley Keller (1836–1896), pracował przez wiele lat jako redaktor 

„Tuscumbia North Alabamian”, a przez pewien czas służył jako kapitan w Armii Konfederacji6 

(w czasie wojny domowej w USA). Jej matka, Catherine Everett (Adams) Keller (1856–1921), 

znana jako „Kate”, była córką Charlesa W. Adamsa, generała konfederatów!!  Jej ojcowski 

rodowód wywodzi się od Caspera Kellera, pochodzącego ze Szwajcarii. Jeden ze szwajcarskich 

przodków Helen był pierwszym nauczycielem głuchych w Zurychu.  

Polecana książka ma miękkie okładki, mały format, jest sklejana, ma 350 stron oraz wkładkę 

zdjęciową z kilkunastoma zdjęciami od dzieciństwa do dorosłości (m.in. rodziny, z promocji 

doktorskiej, domu rodzinnego). Na stronach 7-9 mamy życiorys bohaterki napisany przez 

autorkę. Dalej zaczyna się powieść podzielona na części oraz rozdziały numerowane liczbami 

rzymskimi, w każdej części oddzielnie. Przed wkładką zdjęciową mamy jeszcze bibliografię. 

Powieść – opis życia Bohaterki „ubrany” w postacie, opisy, rozmowy, dialogi, monologi. Można 

się wzruszyć, napisane super… 

W eseju zatem podamy kilka faktów z życiorysu. Gdy miała kilkanaście miesięcy Helena utraciła 

słuch i wzrok, nie nauczyła się więc mówić. Rodzice byli zrozpaczeni, ale przecież bogaci, 

znający świat oraz poziom USA w wojskowości, inżynierii i nauce. Nie wszyscy w tych czasach 

wierzyli w możliwość przełamania tragedii. Dziecko wyrastało na dzikuskę. Pilnowaną, ale 

hołubioną, kochaną przez rodziców. Raz gdy mama jednak ukarała Ją klapsem, sama mama 

płakała i rozpaczała.  Jednak rodzice uwierzyli w jakąś możliwość nauki, zatrudnili na wiele lat 

absolwentkę Instytutu Perkinsa w Bostonie – Annę Sullivan. Na początku nic nie wskazywało 

na możliwość jakiegokolwiek kontaktu. Nauczycielka nauczyła Helen mowy gestów, wyrazów, 

poprzez dotykanie dłoni!!! Nauka była „bolesna”, żmudna i na początku nudna). Nauczycielka 

i uczennica, po pewnym czasie, zamieszkały nawet w oddzielnym domku. Ślepa Helena ze 

złości zamknęła nauczycielkę na klucz, którego nie można było znaleźć. Anna musiała opuścić 

pokój na piętrze – po drabinie. Zatem opór był na początku wielki, ale potem postępy 

błyskawiczne… 

 
   https://ancestors.familysearch.org/en/LH2X-VQB/phillip-brooks-keller-1891-1971;  
 
4 https://www.findagrave.com/memorial/9792957/james-mcdonald-keller; informacja o grobie. 
 
5 https://www.findagrave.com/memorial/118135650/william-simpson-keller; to jest niewiarygodne jakie 
zasoby zgromadzono w internecie – jest zdjęcie brata. 
6 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_secesyjna; wojna secesyjna w USA, 1861-1865. 

https://ancestors.familysearch.org/en/LH2X-VQB/phillip-brooks-keller-1891-1971
https://www.findagrave.com/memorial/9792957/james-mcdonald-keller
https://www.findagrave.com/memorial/118135650/william-simpson-keller
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_secesyjna
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      Zmienił się stosunek otoczenia do Niej, rodzeństwo zaczęło interesować się swoją „dziwną” 

siostrą Gdy wreszcie nauczyła się pierwszego wyrazu „woda”. Nauka ruszyła  

w niewiarygodnym tempie, z pisma na ręce przeniesiono się na alfabet Braille’a, czyli pismo 

wypukłe składające się z układów kropek, na prostokątnej matrycy 2 x 67. 

 

Litery Braille’a (z Internetu); na matrycy 2 x 3, 2 kolumny, w kolumnie max. 3 wypukłości 

 

Powieść opisuje niezwykłą cierpliwość, inteligencję Anny oraz jej innowacje w uczeniu 

wychowanki. 

Anna nauczyła  też Helenę alfabetu Morse’a. Zatem ona i rodzice odkryli, że dziecko jest 

nadzwyczaj zdolne i mądre!! 

Helena potem ukończyła naukę szkolną, wysłaną Ją na uniwersytet. Skończyła Uniwersytet 

Radcliffe8, autorka książki nie dopisała, że to filia Uniwersytetu Harvarda!!! Tam też uzyskała 

doktorat z zakresu nauk humanistycznych. Anna całe życie była z Heleną. W pewnym 

 
7 http://www.braille.pl/; informacje 
 
8 https://pl.wikipedia.org/wiki/Radcliffe_College; informacje w Wikipedii!!! 

http://www.braille.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radcliffe_College
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momencie Anna zawarła małżeństwo, ale skończyło się ono rozwodem – nauczycielka jakby 

nie mogła żyć bez wychowanki.  

Helen Keller była społeczniczką i pacyfistką. Skoro zrozumiała, że ona wydobyła się z mroków 

ciemności i cichości, to innym też można pomóc. Dziś mamy systemy szkół specjalnych, o co 

przed laty walczyła Helena. 

Otrzymała doktoraty honorowe w Harvard (jakby u siebie), Glasgow (zdjęcie – wkładka), 

Berlinie oraz Delhi. Laureatem tytułu HDC z Glasgow był ojciec innej naszej bohaterki  

(prof. Zofii Kuratowskiej). Helena stała się w swoich czasach sławna – spotykała się z wieloma 

wybitnymi ludźmi swoich czasów (VIP-ami): zdjęcia z: Rabindranthanem Tagore, Eleonorą 

Roosevelt, Bernardem Shaw oraz premierem Indii Nehru. Zmarła w 1968 roku, już ponad 50 

lat temu. Ma grobowiec w Narodowej Katedrze w Waszyngtonie, a obok jest grób Jej 

nauczycielki Anny Sullivan. Czy jest znana w USA?  

Co ciekawe, w latach po II wojnie światowej, Hellena dowiedziała się o Ośrodku w Laskach dla 

dzieci niewidomych. Zorganizowała akcję pomocy dla tego ośrodka!! Ostatnio o Laskach 

przypomniano przy okazji filmu o kardynale Wyszyńskim. Dyrektorką ośrodka była ślepa 

zakonnica (hrabianka) Róża Czapska. 

Hellen Keller napisała – nie do wiary – kilka książek, w tym „Historię mojego życia” … Musiała 

używać maszyny do pisania z klawiszami Braille’a.  

 

Z Internetu (TVP.INFO – 200 rocznica urodzin Braille’a9) 

 
9 
https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&
vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-
80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFnd
C-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-
1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-

https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFndC-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM
https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFndC-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM
https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFndC-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM
https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFndC-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM
https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFndC-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM
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Maszyny takie mają zwykle 6-7 klawiszy, a druk powstaje taki, że można go od razu czytać. 

Ktoś jednak musiał  przepisywać teksty z Braille’a używając ówczesnej zwykłej maszyny do 

pisania, aby w końcu wydać książkę dla ludzi widzących. 

 

Warto się zastanowić nad swoim życiem. Warto się zastanowić nad losem osób jakoś tam 

upośledzonych. 

 

Książka warta przeczytania. Bohaterka warta przypomnienia.  

 
kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw
=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM; wiele zdjęć maszyn do pisania. 

https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFndC-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM
https://www.google.pl/search?q=maszyna+do+pisania+alfabetem+braille%27a&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=oq1ocrcSCDR0-M%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bs03n2LDl-80evM%252CNprXlFiDj0k3xM%252C_%253BtsT0D5s1pZR9aM%252CLVN7VXRFHKE_4M%252C_%253Bz7mFndC-rP43ZM%252CdgmvnZ1g6H-tiM%252C_%253B7k2xJ_3mYPbDeM%252CewfG-tMG-1SUrM%252C_%253B9RwVz4We0Me0iM%252CTk8w20wNsFaDzM%252C_&usg=AI4_-kTqHQih7sPbtQCFufZzT7T8Gkg_JQ&sa=X&ved=2ahUKEwiqyMj96NH1AhVjx4sKHX_mBCMQ9QF6BAgrEAE&biw=1163&bih=525&dpr=1.65#imgrc=tsT0D5s1pZR9aM
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LINKI 

https://klubkobietkreatywnych.cieszyn.pl/glowna/uliczka-kobiet/polozenie-uliczki/;  

  

https://pure.mpg.de/rest/items/item_2351179_3/component/file_2351178/content
https://klubkobietkreatywnych.cieszyn.pl/glowna/uliczka-kobiet/polozenie-uliczki/
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ZDJĘCIA PRZY OKAZJI 

 

 
Pomnik „kobiety z kielnią” w Tychach – ma ”powera” takiego jak Helena oraz Anna 
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HELENA KELLER 8 

 

 
 

Pomnik „kobiety z dzieckiem” w Tychach 
 



Profesorki Super-Babki                                          Nr 126                                                 2021 

 

💘💕 ⠫⠱⠵✊✋✌☻☛☚⏳⌛⌚🤦🤝🗝🖣🖢🕶👏👐🎓 💘💕 ⠫⠱⠵✊✋✌☻☛☚⌚🤦🤝🗝🖣🖢🕶👏👐🎓 
 

  

HELENA KELLER 9 

 

 
 

Pomnik przekupki w Toruniu 
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HELENA KELLER 10 

 

 
Pomnik w Toruniu 
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HELENA KELLER 11 

 

 
Most w Krakowie 
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HELENA KELLER 12 
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HELENA KELLER 13 

 

 
Rzeźba w Pałacu w Pszczynie (kobieta z czasów młodości Bohaterki) 
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HELENA KELLER 14 

 

 
Pałac w Pszczynie; czy podobnie wyglądała posiadłośc  

rodziców Helleny – lokalnych właścicieli ziemskich, bogaczy (lubili polować)??? 

 
Mniejszy kominek był w Ivy Green – patrz zdjęcie w omawianej książce. 

Zdjęcia wykonał: eseista Stan Zawiślak  plus  zasoby internetowe. 


