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Dom kolekcjonera trochę onieśmiela. 
Stoimy razem z Bartkiem, fotogra-

fem, przed piękną willą na warszawskim 
Żoliborzu i zwlekamy z naciśnięciem 
dzwonka. W środku witają nas pies, her-
bata w filiżankach z cienkiej porcelany 
i obrazy w złoconych ramach – właściwie 
dokładnie to, czego się spodziewaliśmy, 
ale czegoś brakuje. No bo gdzie są mapy?
– Mapy nie lubią światła słonecznego, 
więc tylko kilka wisi na ścianach, w od-
powiednich, zacienionych miejscach. 
A w ogóle część kolekcji została w mo-
jej starej kancelarii prawnej, w której już 
nie pracuję. Ale to dłuższa historia – tłu-
maczy na wstępie Daniłowicz. Siadamy 
więc na kanapie, pijemy herbatę, bardzo 
starając się nie zbić filiżanek (udało się) 
i słuchamy.
– Tak naprawdę wszystko zaczęło się 
od tego, że od zawsze bardzo interesowa-
łem się historią. W 1991 roku mieszka-
łem w Londynie i pewnego deszczowego 
dnia trafiłem do przypadkowego anty-
kwariatu. Znalazłem tam małą mapę 
Polski z XVI wieku. Kosztowała niedu-
żo, bo nikt się wtedy jakąś Polską nie in-
teresował. Kupiłem ją i tak się zaczęła 
moja kolekcja.
Pan Witold Daniłowicz zawsze coś 
zbierał.
– Najpierw były znaczki, potem pocz-
tówki z całego świata. Jako dzieciak ko-
respondowałem z różnymi ludźmi, oni 
wysyłali mi pocztówki np. z Japonii albo 
z Mongolii, a ja im z Polski. To kolekcjo-
nowanie na pewno ma związek z moją 

pasją do przeszłości. Potem trochę zbie-
rałem ikony. To było coś wyjątkowego, 
czego więcej nie będzie, ale nikt tego nie 
doceniał – tłumaczy.

Pokazać tradycje na maPie
W latach 90. Daniłowicz wrócił na stałe 
do Polski i założył polski oddział dużej 
amerykańskiej kancelarii prawnej. 
– Szukałem pomysłu na jego dekora-
cję – wspomina. – Wtedy pomyślałem 
o swojej kolekcji. To były lata 90., przy-
chodzili do mnie klienci z zagranicy, 
którzy najczęściej nie wiedzieli nic o Pol-
sce. A ja chciałem im pokazać, że jeste-
śmy krajem z długimi tradycjami. Został 
jeszcze wybór ram czasowych. To aku-
rat było proste, według mnie XVI-XVII 
wiek to najciekawszy moment w naszej 
historii. No, a poza tym byliśmy wtedy 
krajem od morza do morza – Daniłowicz 
mówi z uśmiechem.
Aukcji wtedy jeszcze nie było, więc 
prawnik kolekcjoner wolne chwile spę-
dzał w antykwariatach, najwięcej w war-
szawskim Lamusie w Alejach Ujazdow-
skich. Kupował mapy, które wydawały 
mu się ciekawe, ważne, wartościowe albo 
po prostu ładne. Kolekcja się rozrastała, 
map nie brakowało, ale brakowało do-
brych opracowań.
– Jak już powiesiliśmy mapy na ścia-
nach kancelarii, to ludzie zaczęli się py-
tać: „A co to dokładnie jest?”, „Z które-
go to roku?”, „A kto to zrobił?”. Trochę 
było nam wstyd, że nie mieliśmy takich 
informacji. 

Daniłowicz pomagał wtedy pro bono 
Ossolineum odzyskać rysunki Dürera. 
Wpadł więc na pomysł, żeby to ich po-
prosić o pomoc w opracowaniu, a przy 
okazji podratowaniu map (niektóre wy-
magały całkiem poważnej interwencji 
specjalistów) i stworzeniu katalogu. Nie 
spodziewał się wtedy, że katalog narobi 
więcej hałasu niż sama kolekcja.
– Wpadłem na pomysł, żeby wydać go 
jako książkę i dawać w prezencie świą-
tecznym naszym klientom zamiast ko-
lejnej nudnej butelki wina, którą wy-
piją i zapomną. Znalazłem drukarnię 
zakonników spod Torunia, która zgo-
dziła się coś takiego wydrukować, i ja-
koś to poszło.
Wtedy z książką-katalogiem zaczęły się 
dziać dziwne rzeczy.
– Spacerowałem raz ulicą Próżną w War-
szawie i na wystawie jednej z kawiarni 
zobaczyłem naszą, zresztą strasznie sfa-
tygowaną, książkę – opowiada Dani-
łowicz. – Zacząłem też dostawać listy 
od obcych ludzi, którzy prosili o wysła-
nie książki. A to jakiś nauczyciel z Toru-
nia, a to adwokat z Krakowa. Okazało 

się bowiem, że można było np. kupić 
sobie książkę o mapach Ziemi Sanoc-
kiej – coś takiego prędzej ktoś napisze 
– ale nie było nic o mapach Polski. Lu-
dzie pisali, dzwonili, a my naszą książ-
kę wysyłaliśmy w świat. Ostatnio kilka 
egzemplarzy znalazłem na Allegro. Cie-
szy mnie to – znaczy, że ludzie nadal się 
tymi mapami interesują, że mają one dla 
nich jakąś wartość – mówi. 

maPy to sPrawa dość drażliwa
Jest coś takiego w starych mapach, 
że ciężko się od nich oderwać. Nam też. 
Kiedy Daniłowicz pokazuje nam swoją 
kolekcję, klęczymy na dywanie z nosem 
w pożółkłych kartach.
– Ludzie lubią szukać miejsc, które znają, 
miejscowości, z których pochodzą ich ro-
dziny – tłumaczy tę fascynację Daniło-
wicz. – Daniłowiczowie pochodzą z Kre-
sów, główna linia z Rusi Czerwonej, 
a moja bezpośrednia rodzina ze Żmudzi, 
więc zawsze się Kresami interesowałem. 
A poza tym mam tak, że nawet jak znam 
bardzo dobrze jakąś mapę, to za każdym 
razem, jak ją oglądam, odkrywam coś 

nowego – mówi z wyraźnym zafascyno-
waniem. Na naszą prośbę pokazuje nam 
więc swoje dwie ulubione mapy. Pierw-
sza to najstarsza mapa w kolekcji – ta 
kupiona w Londynie, kiepsko wygląda 
w książce, bo jest bardzo mała. Dopiero 
na żywo robi wrażenie. A druga to duża, 
ładna mapa Polski w najlepszym okresie, 
od Bałtyku po Morze Czarne, ozdobiona 
kartuszem z Kozakami.
No właśnie, Kozacy – okazuje się, 
że mapy stwarzały też trochę problemów 
na tle polityczno-historycznym. 
– W latach 90. mieliśmy coraz bliższe 
kontakty z klientami kancelariami z Li-
twy i z Ukrainy i bardzo się z nimi lubi-
liśmy. A okazało się, że w tych relacjach 
nasze mapy to sprawa dość wrażliwa. 
No bo one wszystkie wisiały jako mapy 
Polski, a tak naprawdę przecież to była 
Rzeczpospolita Obojga Narodów, która 
składała się z dwóch państw – tłumaczy 
Daniłowicz. A do tego jeszcze Ukraina 
z aspiracjami i dumą narodową. – Ale 
zamiast się obrażać, koledzy z litewskiej 
kancelarii, zainspirowani naszym pomy-
słem, zaczęli wydawać własne albumy 

Skrzywienie 
kolekcjonera

Można powiedzieć, że zbieram, żeby ocalić od zapomnienia 
– mówi Witold Daniłowicz, prawnik i właściciel jednej 
z największych kolekcji map Polski przedrozbiorowej.

tekst Monika Prończuk, zdjęcia Bartek Mienik

o globalizacji jako o cudownym 
leku na całe zło, który otworzył 
granice i umożliwił swobodny 
przepływ wszystkiego i wszyst-
kich. Chcieliśmy narysować takie 
mapy, które by opowiedziały inną 
historię – opowiada. – Zoriento-
waliśmy się, że w ciągu ostatnich 
70 lat liczba murów, które blokują 
przemieszczanie się ludzi, wzrosła 
kilkakrotnie. W 1945 roku było 
ich tylko kilkanaście, a dzisiaj jest 
ich już prawie 60. To część historii, 
o której wiele się nie mówi. Dlatego 
postanowiliśmy stworzyć mapę po-
święconą murom na świecie.
Jedną z motywacji było też pokaza-
nie, że większości murów nie zbu-
dowano wcale dla ochrony przed 
terroryzmem albo przemytem. Naj-
częstszą przyczyną budowy była, 
i wciąż jest, walka z nielegalną mi-
gracją. Lambert jest przekonany, 
że te mury muszą runąć.
– Ich budowa oparta jest na błęd-
nych założeniach, a do tego po pro-
stu nie spełniają swojej funkcji. Lu-
dzie i tak znajdują sposoby, żeby 
się przez nie przedostać. A wtedy 
politycy podejmują decyzje o ich 
rozbudowie albo o dobudowaniu 
nowych. To błędne koło – mówi 
Lambert. 
Ale największego muru nie ma 
na mapie. 
– To bariera Morza Śródziemne-
go, która jest najbardziej śmiercio-
nośną strefą na świecie związaną 
z migracjami. Właśnie pracuję nad 
mapą, która pokaże, ilu ludzi zginę-
ło przez ostatnie pięć lat, próbując 
dostać się do Europy – opowiada.
 – Wierzę, że mapy to narzędzia 
do zmiany świata. Za ich pomocą 
walczę o całkowite otwarcie granic 
i absolutną wolność przemieszczania 
się ludzi. Robię to, chociaż wiem, że 
to kwestia bardzo drażliwa poli-
tycznie i dla wielu może wydawać 
się śmieszną utopią – podsumowuje.
Ale w końcu już Oscar Wilde po-
wiedział, że mapa świata, która nie 
zawiera utopii, nie jest warta nawet 
jednego spojrzenia. 
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o historii Litwy, z mapami, rycinami 
i malarstwem. Parę kancelarii w Polsce 
zresztą też dzwoniło i pytało, czy się nie 
obrazimy, jeśli oni też coś podobnego 
wydadzą. No ale skąd, im więcej tego 
będzie, tym lepiej.

najlePsza rzecz, jaką można 
zrobić ze swoją kolekcją
Nie sposób nie zapytać o drugą część ko-
lekcji, tę pozostałą w kancelarii.
– To jest dla mnie dość smutne – od-
powiada kolekcjoner. – Byłem bardzo 
dumny z tego, co zrobiliśmy, chyba ja-
koś tam przyczyniliśmy się do popula-
ryzacji starych map Polski. A jak od-
chodziłem z kancelarii, to się okazało, 
że prawnie połowa kolekcji nie należy 
do mnie, bo mapy kupowałem na fir-
mę. 25 lat temu, kiedy to wszystko po-
wstawało, człowiek o takich rzeczach 

nie myślał. Poza tym nawet nie miałem 
tego gdzie trzymać. Próbowałem nawet 
te mapy odkupić, ale skąd, nie chcieli. 
Mimo że niektórzy młodsi koledzy kry-
tykowali taką, ich zdaniem przestarzałą, 
koncepcję dekoracji biura – nadal tam 
wiszą – w jego głosie niemal nie słychać 
frustracji. Dziwię się, że tak lekko o tym 
mówi. – Nie mam o to żalu, w ten spo-
sób przynajmniej ludzie te mapy ogląda-
ją – tłumaczy kolekcjoner.
Teraz Daniłowicz ma nowy cel: opu-
b l i kowa n ie  h i s tor yc z nyc h  m ap 
Lubelszczyzny.
– Jestem przewodniczącym rady nadzor-
czej kopalni Bogdanka, a w kopalniach 
mają specjalną aparaturę do kopiowa-
nia map geologicznych – opowiada. 
– Koledzy z rady nadzorczej sami za-
proponowali, że skopiują moje mapy, 
żeby udekorować nimi swoje biura. 

Kopie rozdaliśmy też lokalnym szkołom. 
No i wszyscy byli zachwyceni – bo nagle 
w szkole w takiej Łęcznej wisi mapa Pol-
ski z XVII wieku i dzieci mogą na niej 
znaleźć nie tylko Kraków, ale też tę swo-
ją Łęczną. Wprawdzie teraz są zawiro-
wania w górnictwie i uwaga jest skupio-
na na czymś innym, ale mam nadzieję, 
że jeszcze nam się uda książka z mapami 
Lubelszczyzny – mówi. – Według mnie 
zresztą najlepsza rzecz, jaką człowiek 
może zrobić ze swoją kolekcją, to ją ko-
muś udostępnić. Ja od zawsze tak mia-
łem. Chciałem dzielić się swoją wiedzą, 
doświadczeniem, przeżyciami. Do dziś 
tak mam, ciągle piszę różne artyku-
ły, pokazuję mapy, opowiadam o nich. 
Nie wiem, może to takie skrzywienie 
– śmieje się Daniłowicz i ofiarowuje nam 
w prezencie kopie swoich ulubionych 
map, wykonane w kopalni Bogdanka. 

wstaję w nocy do łazienki. jest 
ciemno. mimo to trafiam bezbłędnie 
do celu, bez obijania się o ściany…
Ma my w na szych mózgach c a ł y 
złożony system nawigacji w prze-
strzeni, a dokładniej rzecz biorąc, 

kilka współpracujących z sobą mecha-
nizmów. Tzw. komórki granicy wzbu-
dzają się, gdy zbliżamy się do jakiejś 
przeszkody, np. do ściany. Nie musimy 
jej dokładnie widzieć, bo komórki gra-
nicy „zapamiętują”, gdzie te przeszkody 

są. Drugim mechanizmem są tzw. ko-
mórki siatki, nieustannie tworzące 
w naszych głowach uproszczone modele 
miejsc, w których przebywamy. Narzu-
cają nam po rozejrzeniu się w pomiesz-
czeniu regularną siatkę kartograficzną 

o mężczyźnie, który zgubił Się 
na Dworcu centralnym

Jakim sposobem docieramy do celu, mimo że w ogóle nie myślimy 
o drodze? Jaki związek ma nauka śpiewu z orientacją w terenie? 

I co sprawia, że udaje nam się nocą dotrzeć do łazienki bez 
obijania się o ściany w mieszkaniu? Na te i inne pytania 

odpowiada neurobiolog i biochemik, profesor Jerzy Vetulani.

tekst Krzysztof Miękus, ilustracja Ola Niepsuj

i sygnalizują, gdy zbliżamy się do punk-
tów węzłowych. Jest wreszcie trzeci me-
chanizm nawigacji: komórki miejsca. 
Aktywują się, gdy zbliżamy się do ja-
kiegoś konkretnego, znanego nam miej-
sca. To dzięki tym komórkom wiemy, 
jaki układ ma pomieszczenie, w któ-
rym się obecnie znajdujemy – gdzie 
są drzwi, gdzie jest okno, gdzie ściany. 
Gdy więc ruszamy w nocy do łazienki, 
to komórki siatki pozwalają nam ustalić 
marszrutę, komórki granicy zapobiegają 
obijaniu się o ściany, a komórki miejsca 
każą nam się zatrzymać przed sedesem. 
Ten mechanizm działa oczywiście tyl-
ko wówczas, gdy znamy układ pomiesz-
czeń w mieszkaniu. No i musimy cokol-
wiek widzieć, choćby szparę w oknie, 
aby mieć jakiś punkt odniesienia. Skie-
rowanie wzroku na taki punkt akty-
wuje komórki położenia głowy, jeszcze 
jeden system nawigacyjny. Dzięki nie-
mu ten GPS w naszych głowach będzie 
mógł odpowiednio ustawić model prze-
strzeni, w której się znajdujemy. 

jak kompas, dzięki któremu mogę 
właściwie ustawić mapę?
Tak. U zwierząt występują prawdopo-
dobnie jeszcze inne układy lokalizacyj-
ne, których u człowieka nie stwierdzo-
no. Ptaki mają np. zmysł magnetyczny, 
który pozwala im orientować się w kie-
runkach świata. Podobny układ mu-
szą mieć też psy, bo zorientowano się, 
że gdy pies robi kupę, czyni to zawsze 
z głową zwróconą w kierunku północy 
lub południa. Podobnie z oddawaniem 
moczu, z tym że dotyczy to wyłącznie 
samic – samce siusiają pod pewnym ką-
tem, co prawdopodobnie bierze się stąd, 
że muszą podnosić łapę. 

a może gdybyśmy nie musieli się 
dostosowywać do układu naszych 
miast i mieszkań, też byśmy robili jak 
psy?
U człowieka zmysł magnetyczny musiał 
zaniknąć dość dawno, o ile w ogóle go 
mieliśmy, aczkolwiek czytałem kiedyś ar-
tykuł o pewnym mężczyźnie z Warszawy, 
który bezbłędnie potrafił wskazać kierun-
ki świata, lecz tracił tę zdolność, gdy tra-
fiał w podziemia Dworca Centralnego. 

dworzec centralny chroni przed 
ziemskim magnetyzmem? 
Jego konstrukcja dość skutecznie za-
kłóca rozchodzenie się fal elektroma-
gnetycznych. Świetnie o tym wiedzieli 
opozycjoniści w latach 70. i 80., bo tam 
przestawały działać krótkofalówki 
ubecji. 

a gdybyśmy się nauczyli latać, nasz 
zmysł orientacji w przestrzeni by się 
zmienił?
W powietrzu (i w wodzie) dochodzi 
trzeci wymiar, co dość mocno zmienia 
całą sytuację. Prowadzone są ciekawe 
badania porównawcze ptaków i ssaków, 
które wykazały, że ptaki mają relatyw-
nie mocno rozwinięte móżdżki. To tam 
właśnie – poza błędnikiem – znajduje 
się ośrodek równowagi. Przez wiele lat 
móżdżek pomijano w badaniach, uzna-
jąc, że nie jest dość interesujący, by się 
nim zajmować. To się zmieniło, gdy na-
uczyliśmy się dość precyzyjnie oznaczać 
neurony w mózgu. I wtedy się okazało, 
że np. u człowieka ponad dwie trzecie 
wszystkich neuronów przypada na sam 
móżdżek. Móżdżek odpowiada nie tyl-
ko za równowagę, lecz także za płyn-
ność ruchów i mowy, a być może tak-
że za płynność myśli. Jeśli spojrzymy 
teraz na mózgi ptaków i uzmysłowi-
my sobie, że mimo ich skromnych roz-
miarów mają one mocno rozwinięte 
móżdżki, to zrozumiemy, skąd się biorą 
ich intelektualne zdolności. Mózg sro-
ki jest 1000 razy mniejszy od mózgu 
ludzkiego, tymczasem sroka potrafi 
robić rzeczy, do których są zdolne tyl-
ko niektóre zwierzęta o bardzo dużych 
mózgach. Może np. rozpoznać siebie 
w swoim odbiciu w lustrze, co znaczy, 
że ma ona pewne poczucie tożsamości. 
Sroki mają też swego rodzaju rytuały 
pogrzebowe – czuwają przy zwłokach 
swoich kompanów. Ptaki – zwłaszcza 
niektóre krukowate – potrafią bawić się 
dla przyjemności; posiadły też umiejęt-
ność stosowania narzędzi. Mają więc 
cechy, które u ssaków spotyka się może 
u słonia i niektórych małp. To bez wąt-
pienia efekt rozbudowanego móżdż-
ku. Czy ten móżdżek rozwinął się 
w toku ewolucji tylko dlatego, że ptaki 

nauczyły się latać i musiały orientować 
się w trójwymiarowej przestrzeni? Tego 
nie wiemy. 

czy ptaki zawdzięczają umiejętność 
śpiewu również swoim 
rozbudowanym móżdżkom?
Odkryto, że gdy ptaki uczą się śpiewać, 
to nowe neurony tworzą się w obszarze 
mózgu będącym odpowiednikiem hi-
pokampa u ssaków. To jest niezwykle 
ciekawe, ponieważ oznacza, że liczba 
neuronów w dojrzałym mózgu może 
się zwiększać i że jest to związane z pro-
cesem uczenia się, a ptaki sporo czasu 
poświęcają na naukę. Najpierw uczą 
się latać, potem uczą się śpiewać. Uczą 
się pieśni godowych, budowy gniazda, 
uczą się chować pokarm. No i mają do-
brą pamięć – lepszą niż większość zwie-
rząt. Ptaki są zresztą fascynującymi 
obiektami badań. Nawet pospolite gołę-
bie przejawiają zachowania, o które by-
śmy ich nie posądzali. Potrafią np. roz-
poznawać siebie nawzajem po twarzach. 
Nawet ludzi rozpoznają po twarzach, 
a nie po ubraniach. 

skąd bierze się nasza skłonność 
do rozpoznawania twarzy 
w przedmiotach nieożywionych? 
w skale, górze czy choćby sęku 
w desce?
Nasz mózg nieustannie filtruje informa-
cje. Zbyt dużo ich do niego dociera, by 
mógł je wszystkie przeanalizować. Nie-
które więc po prostu odrzuca jako mało 
istotne, a skupia się na tych ważniej-
szych. Nie ma dla mnie np. wielkiego 
znaczenia, czym się różni jedno krzesło 
od drugiego. Nie muszę też przyglądać 
się każdej klepce w podłodze. Nato-
miast twarze to zgoła inna sprawa – im 
się przyglądam i powinienem umieć 
rozpoznawać członków swojej rodziny, 
przyjaciół, znajomych, wrogów; powi-
nienem umieć odczytywać emocje i in-
tencje otaczających mnie ludzi. Dlatego 
za rozpoznawanie twarzy odpowiadają 
zupełnie inne komórki w mózgu niż te, 
które są odpowiedzialne za rozpozna-
wanie całej reszty przedmiotów. Te ko-
mórki, które zajmują się analizowaniem 
twarzy, są szalenie wyspecjalizowane. 


