
 

 

W fotografiach Humki, których głównym tematem są pejzaże ukazane w wielkiej i małej 

skali, ludzkie dramaty odsunięte zostały na skraj pamięci. Ze względu na drastyczność czy 

skrajne okrucieństwo zostały one z niej wręcz wyparte. Jednak zaprezentowane na wystawie 

pozornie milczące krajobrazy nakazują przełamać tę amnezję, by przekonać się, że pomiędzy 

nimi a nieobecnym w pierwszym oglądzie człowiekiem istnieje mocna historyczna i 

organiczna więź. 

 

José Ortega y Gasset sformułował myśl, że: „Każdy krajobraz z góry determinuje pewien 

szczególny styl życia, który jest jakby kosmiczną doskonałością tego fragmentu naszej 

planety (...). A z kolei każda typowa forma życia ludzkiego rzutuje na krajobraz, który staje się 

jej uzupełnieniem”1 . Humka, dostrzegając takie zależności w wybranych przez siebie 

przykładach, stosuje dodatkowo osobliwą metodę poznania splecionych ze sobą historii 

krajobrazów i ludzi. Inaczej niż dawni mistrzowie – wykorzystujący symboliczny potencjał 

krajobrazów, na swój sposób odczytujący je i artystycznie reinterpretujący – rozpoczyna on 

pracę od dokumentacji, działając jak historyk zgodnie z przyjętą przez siebie metodologią, w 

której centralną rolę zajmują źródła pisane. Są to teksty literackie, notatki służbowe, oschłe 

raporty biegłych czy patologów sądowych, zapisy wspomnień i wywiady ze świadkami 

zdarzeń, mapy lub nagrania audio. Prowadzą one artystę przed motyw określonego dnia i o 

określonej godzinie, na ogół w rocznicę opisywanych wydarzeń. Zdjęcie pełni tu w zasadzie 

funkcję podsumowania i swoistego quod erat demonstrandum. 

 

Humka przywołuje echa minionych wydarzeń, przypomina wynurzenia niegdysiejszych 

bohaterów, wydobywa zatarte już w zbiorowej pamięci przypadki z kryminalnych pitawalów. 

Krajobraz fotografowany przez Humkę działa jak membrana, wzmacniająca głosy z 

przeszłości. Postawa artysty bliska jest więc zarówno pisarzom, malarzom, jak i reżyserom 

filmowym, którzy ze wspomnianej przez Ortegę y Gasseta determinanty naturalnego związku 

wizerunku świata i kształtującego go człowieka, czynią kościec własnych narracji czy sztuki. 

Krajobraz świadomie eksponowany i po wielokroć przywoływany ma bowiem zdolność 

metaforyzacji zbiorowych bądź indywidualnych losów. Taki jest np. w przypadku brzozowego 

lasu w filmie Andrzeja Wajdy („Brzezina”, 1970), będącego swoistym elizjum dla 

postromantycznej wizji Polski; filmie Wernera Herzoga „Krzyk kamienia” (1991), w którym 

dziewicza góra w Patagonii kpi niejako z wysiłków zdobywców najwyższych szczytów i tylko 



 

 

wyjątkowo dopuszcza do siebie ludzi dotkniętych szaleństwem; taki jest również milczący, 

paleolityczny krajobraz Australii w querrowym dziele Stephana Elliota „Priscilla, królowa 

pustyni” (1994), kontrastowy wobec kampowej estetyki naszych czasów. 

 

Jednak u Humki pejzaż nie tylko katalizuje, ale i dopowiada świat ludzkich uczuć. Wydawać 

się może jedynie tłem, lecz w istocie jest niezmiernie aktywnym medium poznania. „Puste 

krajobrazy” działają tym mocniej im bardziej poruszają wyobraźnię odbiorcy, nie 

dopowiadając od razu ludzkich dramatów. Niezbędna doza wiedzy o związanych z nimi 

wydarzeniach pozwala krytycznie odnieść się do widocznych w pierwszym oglądzie nostalgii 

czy melancholii. Romantyczna wizja ambiwalentnego piękna zastąpiona zostaje bowiem 

projekcją archaicznego w duchu dramatu z przewodnimi motywami występku i zła 

wpisanego w ludzką naturę. 

Drugorzędnymi sprawami stają się ikonografia, topografia, rozpoznanie motywu, czy 

wysiłek uszczegółowienia historii zobrazowanych pośrednio przez kolejne fotogramy. 

Najistotniejsze wydaje się głębokie przekonanie, że nie ma pejzaży obojętnych, nieskażonych 

i niewinnych. 
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