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RZECZYWISTOŚCI I INTERTEKSTUALNYCH ALUZJI 

ZAGUBIONEJ AUTOSTRADY DAVIDA LYNCHA 

„Człowiek, niczym niebo, powraca cyklicznie”. 

(Jorge Luis) Borges, La nuit cycligue 

Zagubioną autostradę (1996) Davida Lyncha (i późniejsze jego Mulholland Drive, 
2001) uznaje się powszechnie za kwintesencję, właściwych kinu ponowoczesnemu, 
eksperymentów w dziedzinie narracji filmowej; skrajny przykład filmu przynależnego 
do nurtu innowacyjnego1 w zakresie poszukiwań  narracyjnych oraz nowych 
sposobów kształtowania (czy raczej destrukcji) znaczeń filmowych, w czym upatrywać 
można intencji zamierzonej „strategicznej  dezorientacj i”  widza. Wydaje się, iż 
Zagubiona autostrada stanowi apogeum „poetyki  nieciąg łości”2 przypisywanej 
filmom Lyncha, o której decydują następujące wyznaczniki: rozczłonowanie całości 
dające wrażenie niespójności elementów składowych; autonomizacja fragmentu/części 
i nadawanie mu prymatu nad całością; zaburzenie logiki porządku linearnego opowia-
dania; niejasny porządek czasowy zdarzeń, zaburzenie czy wręcz niweczenie ich chro-
nologii; niestandardowa konstrukcja opowiadania opartego o wzorce koła, pętli, spirali 
(początek jest końcem, a koniec początkiem); stosowanie techniki zwierciadlanej (od-
rębne historie przeglądające się w sobie nawzajem); posłużenie się efektem dublowa-
nia (postaci, przedmiotów, przedstawień, zdarzeń, konstrukcji przestrzennych itp.); 
dezintegracja schematów fabularnych i wzorców gatunkowych; tworzenie iluzyjnego 
statusu podmiotowości bohatera (o tożsamości nieokreślonej bądź rozmytej); odejście 
od motywacji psychologicznej postępowania postaci; wrażenie płynnych granic po-
między tym, co subiektywne a tym, co obiektywne; sposób kadrowania i wizualizowa-
nia obiektów zakłócający i utrudniający percepcję; anulowanie wrażenia percepcyjnej 
pewności (przez nieczytelność nieostrych bądź złożonych obrazów). Te wszystkie 
cechy składające się na aspekt  ontologiczny dzie ła, wedle powszechnej opinii, 
wskazują na nieuchronne konsekwencje natury epistemologicznej – kryzys 
postrzegania/ widzenia i fiasko poznania (widz ma gubić się w labiryncie strategii uży-

                                                        
1 Kategorię przywołuję za: A. Zalewski, Strategiczna dezorientacja. Perypetie rozumu w fabularnym 

filmie postmodernistycznym, Warszawa 1998, s. 11. 
2 Taką kwalifikację proponuje K. Jelińska, Poetyka nieciągłości i otwartości w filmach Davida Lyncha, 

„Kwartalnik Filmowy” 2004, nr 46, s. 114. 
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tych z pełną świadomością celem jego dezorientacji). „Strategiczna dezorientacja” nie 
musi jednak wcale prowadzić do absolutnego zagubienia w labiryncie tropów 
i znaczeń, jest ona, w wypadku Zagubionej autostrady, raczej prostą konsekwencją 
przyjęcia odmiennego założenia, któremu patronuje idea zainicjowana niegdyś w Psie 
andaluzyjskim Luisa Buñuela, pamiętną metaforą przecinanego oka. 

* 

Wówczas ów gwałt dokonany na żywym organie – wymierzony przeciw narządowi 
umożliwiającemu odbieranie bodźców świetlnych (tym samym widzenie), był interpre-
towany jako gwałt „dokonany na widzu”3, który miał odczuć „przemoc brzytwy jako 
własne oślepienie”, doznając szoku, lecz i zwrócić uwagę na „działanie samej figury”4 
(metafory oślepienia) wskazującej na potrzebę zerwania z przyzwyczajeniami, ko-
nieczność modyfikacji zwyczajowego sposobu percepcji. Jednym ze znaczeń przywo-
łanych za sprawą tego gestu, który zyskał rangę filmowej metafory, jest ustanowie-
nie „ś lepoty” jako f igury retorycznej dla innego rodzaju widzenia: za-
stąpienia widzenia warunkowanego biologicznie (organem wzroku) przez swego 
rodzaju iluminizm – „spojrzenie wewnętrzne”, „patrzenie wewnętrznymi oczyma na-
szego mózgu” (ta myśl powraca wraz z Viriliowskim postulatem kultu ślepoty). Buñu-
elowską metaforę można odczytywać jako „defini tywne cięcie  w histori i  wi-
dzenia”, krok na drodze znaczenia kresu wyłączności ideologii mimesis jako zasady 
reprezentacji kinematograficznej5. Zagubiona autostrada pozwala widzieć w Lynchu 
jednego z tych twórców, którzy – śladem ustanowionym przez tamtą metaforę – sa-
tysfakcję  czerpią  z  demontażu konwencjonalnych sposobów widzenia, 
a także postulują  nowy typ lektury tego,  co dane do widzenia. 

W pewnym sensie Buñuelowską metaforę rozcięcia oka można też uważać za prefi-
gurację s t rategii  rozcz łonowania opowiadania, jaką posługuje się Lynch, im-
plikując konieczność zerwania przez widza z odbiorczymi nawykami na rzecz nowe-
go modelu lektury. Został on zaszyfrowany w zaadoptowanym na potrzeby filmu 
wzorcu kompozycyjnym tryptyku. Zagubioną autostradę klasyfikuje się jako 
typ „opowiadania pogmatwanego”6, w którym właśnie narracja „wychodzi na jaw 
i staje się «wyglądem»” skupiającym na sobie uwagę widza. Rozczłonkowana narracja 
(kompozycja tryptyku opowiadań, w którym granice historii wyznaczone zostały przez 
irracjonalne i enigmatyczne transformacje postaci centralnych: Fred MadisonPete 
Dayton, Pete DaytonFred Madison) niczym „rozbite zwierciadło” tworzy rodzaj 
układanki (przy czym odłamki odbijają-ujawniają tylko część tajemnicy, „prawdy”) 
angażującej uwagę i intelekt widza w celu poskładania jej w quasi-logiczną całość. 
Widz, mający do czynienia z niestandardową „opowieścią orficką” (z racji tego, że 
centralne postacie trzech ogniw narracyjnych pełnią funkcję przewodników wiodących 

                                                        
3 Zob. L.R. Williams, An Eye for an Eye, „Sight and Sound” 1994, nr 4, s. 16. 
4 L.R. Williams, Prolog do „Psa andaluzyjskiego” – filmowa metafora surrealistyczna, przeł. Lucyna 

i Wojciech Kalaga, „Kino” 1979, nr 1, s. 31. 
5 Zob. A. Gwóźdź, Technologie widzenia, czyli media w poszukiwaniu autora: Wim Wenders, Kraków 

2004, s. 35. 
6 Kategorią tą, przy omawianiu technik dezorientacji widza właściwych kinu postmodernistycznemu, 

posługuje się A. Zalewski, dz.cyt., s. 16. 
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ku krainie ubezpieczanej przez Śmierć), zostaje uwikłany w pułapkę wysiłku po-
znawczego, który – co sugeruje już sygnalny gest artystyczny: wizualny lejtmotyw 
autostrady, rozumiany jako alegoria drogi donikąd – wskazuje na perypetie rozumu 
i potrzebę innego typu poznania, a przez wzgląd na właściwy mu efekt „pisania świa-
tłem”, traktowany jako jedna z figur ekranowych uniwersaliów, ukierunkowuje uwagę 
widza na, stematyzowany w diegezie filmu, dyskurs o widzialności (widzeniu). 

* 

Zagubiona autostrada jest doskonałym przykładem udanej  kontaminacji  dwu 
tendencji  – nawiązania do kultury ikonicznej  (z  preferencją  dla  malar-
stwa),  z  jakiej  wyros ła sztuka fi lmowa,  oraz przywo łania  kontekstu 
nowych mediów jako dominant  obrazowych wspó łczesnej  ikonosfery. 
Pierwsza z nich wiąże się z  zaadoptowaniem przez Lyncha na potrzeby dyspozy-
tywu filmowego malarskiej  kompozycji  t ryptyku, która, przez wzgląd na trój-
członową organizację układu przedstawień, a więc w przeciwieństwie do odrębnego 
obrazu, gwarantuje równoczesne wrażenie rozdzielenia i komplementarności, sprowa-
dzającej się do fałszowanej (pozornej) symetrii. Wzorzec dla przyjętej przez Lyncha  
w Zagubionej autostradzie maniery przedstawieniowej stanowiło dzieło Francisa Ba-
cona zatytułowane: Tryptyk inspirowany poematem Thomasa S. Eliota Sweeney Agoni-
stes (z 1967 r.), które fascynowało reżysera zarówno ze względu na treść przedstawie-
nia (przemoc znajdującą wyraz w dekompozycji i deformacji okaleczonych ludzkich 
ciał), jak i formę (relację pomiędzy płaszczyzną centralną tryptyku a jej dopełnieniami 
– płaszczyznami bocznymi stanowiącymi rodzaj echa). Tryptyk Bacona skupia uwagę 
widza na płaszczyźnie centralnej oddziaływującej silnie na jego emocje za sprawą 
kontrastów: dynamika–statyka, implikacja ruchu–bezruch, paroksyzm bólu–czarna 
otchłań – na pierwszym planie, wsparte o krzesło, ociekające krwią, okaleczone, zde-
formowane ciało/a jest/są widoczne na ciemnym, płaskim, choć ze względu na we-
wnętrzne ramy stwarzającym iluzję głębi, tle. Szokująco przekształcone ciała wpisane 
zostały też w płaszczyzny boczne tryptyku – rozciągnięte na dwustopniowym podium, 
stanowiącym zderzenie form – owalnej z prostokątną i zamknięte w rodzaj szklanych 
klatek widocznych na jasnym płaskim tle. W lewym skrzydle upatrywać można form 
kobiecych, w prawym – męskich. Tryptyk Bacona nie odnosił się bezpośrednio do 
treści poematu Eliota, malarza zainspirował zaledwie jeden z jego wersów mówiący  
o „narodzinach, kopulacji i śmierci”7. Zagubioną autostradę można zaklasyfikować 
jako typ „gorącej fikcji” filmowej (w której erotyka graniczy ze śmiercią) kontrastują-
cej z tłem, jakie stanowi lodowate uniwersum otaczające jej bohaterów. To wrażenie 
dewitalizacji odnoszące się do homosfery, będące niewątpliwie pochodną ikonosfery, 
również wskazuje na komplementarność wizji Bacona i Lyncha. Najistotniejszą kwe-
stią pozostaje jednak fakt, że, w formie plastycznej tryptyku Bacona, Lynch odnalazł 
przede wszystkim prefigurację kompozycji Zagubionej autostrady, także kompozycji 
kadrów, jak również wpisanych w film wielu przedstawień. Rzutuje to na sposób per-
cypowania obrazów i rozumienie filmu. W niej też należy poszukiwać klucza estetycz-

                                                        
7 Zob. G. Astic, Le Purgatoire des sens. Lost Higway de David Lynch, Dreamland éditeur, Paris 2000, 

s. 43–46. 
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nego do odbioru Zagubionej autostrady. W tryptyku obrazy są wprawdzie rozdzielone, 
lecz nie pozostają w izolacji (Gilles Deleuze). Istotne stają się więc wzajemne relacje 
między nimi. Tryptyk implikuje zatem lekturę symultaniczną, a nie narracyjną (rozu-
mianą jako rekonstrukcja chronologicznego przebiegu zdarzeń). I ta idea przyświecała 
zapewne Lynchowi, skłaniając go do transkrypcji formy z innej dziedziny sztuki (ma-
larstwa) do filmu, celem uzyskania braku tradycyjnie pojętego kontinuum narracyjne-
go, na rzecz inaczej pojętej ciągłości. 

* 

Rolę l ini i  podzia łu rozgraniczających kolejne quasi-odrębne ogniwa narracyjne 
Zagubionej autostrady, odpowiadające wydzielonym ramami płaszczyznom tryptyku 
malarskiego, pełnią momenty t ransformacji  postaci: Freda Madisona w Pete’a 
Daytona i odwrotnie Pete’a Daytona we Freda Madisona, zlokalizowane w miej-
scach,  gdzie cz łowiek s tyka się  z  rzeczywistością  ostateczną. W pierw-
szym przypadku jest nim cela śmierci Freda, funkcjonująca równocześnie jako próżnia, 
z której powróci Pete; w drugim – piasek pustyni nieopodal chatki na palach w Dolinie 
Śmierci. Przemiana, sama w sobie, symbolizuje wyzwolenie z fizycznych, bądź wyni-
kających ze śmiertelności, ograniczeń natury8. Lynch dodatkowo wpisał owe metamor-
fozy w obu przypadkach w scenerie niemal wyjęte z realności, bliższe sferze abstrakcji. 
Próżnia/pustka jest „pojęciem abstrakcyjnym w przeciwieństwie do «mistycznej nico-
ści», będącej rzeczywistością nieprzedmiotową i bezforemną, ale zawierającą zalążki 
wszystkiego”9. Pustynia z kolei to „krajobraz poniekąd negatywny, stanowi «dziedzinę 
abstrakcji» poza sferą życia i istnienia, otwartą jedynie na transcendencję”10. W sferze 
abstrakcji wszystko staje się możliwe, tożsamość ulega zatarciu, można zniknąć i od-
rodzić się, będąc tym samym, lecz innym. Pierwotna (FredPete) i odwrotna (Pe-
teFred) metamorfozy wskazują na efekt dublowania postaci, którego w świecie Lyn-
cha nie da się jednak sprowadzić do znanych prostych schematów – Hoffmannowskie-
go sobowtóra czy schizofrenicznego rozdwojenia. Jego sposób postaciowania  
w Zagubionej autostradzie jest unikalny: realność psychologiczna postaci zostaje wy-
zwolona ze związku z jej realnością fizyczną (cielesną) – skrajny przypadek stanowi 
relacja wymienności postaci Fred/Pete granych przez dwu różnych aktorów (Bill Pull-
man/Balthazar Getty). Efekt dublowania przyjmuje także inne formy – inspirowany 
fotografią, wariant relacji pozytyw/negatyw zastosowany w przypadku portretowania 
typów femme fatale – Renee Madison/Alice Wakefield (obie w kreacji Patricii Arquet-
te), przypadek złowróżbnego alter ego (Mystery Man wobec Freda i Pete’a) – czy 
wreszcie problematycznej tożsamości będącej wyłącznie pochodną nazewnictwa Mr 
Eddy/Dick Laurent. Z dublowaniem postaci koresponduje swoistego typu technika 
zwierciadlana, jednak daleka od intencji odbicia jakiejś rzeczywistości. To poszczegól-
ne ogniwa tryptyku filmowego są niczym odłamki rozbitego, krzywego zwierciadła 
pozostające ze sobą we wzajemnych relacjach, dające efekt przeglądania się trzech 
historii w sobie nawzajem. 

                                                        
8 J. Tresidder, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 173. 
9 J.E. Cirlot, Słownik symboli, przeł. I. Kania, Kraków 2000, s. 342. 
10 Tamże. 
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Sceny metamorfoz, stanowiące miejsca graniczne ogniw tryptyku, nie przypad-
kiem Lynch związa ł  ze świat łem. Agresywny snop białego światła górnego re-
flektora w celi śmierci, padający na Freda, inicjuje przemianę, powołując do istnienia 
innego. Górny reflektor zdaje się imitować postać światła projekcyjnego, w efekcie 
smuga światła nabiera kształtów nowej całości (Pete może zastąpić Freda); przestrzeń 
celi staje się wówczas przestrzenią symulacyjną ilustrującą naturę kina. Analogiczna 
sytuacja zachodzi w scenie metamorfozy na pustyni. Jest ona tyleż następstwem zde-
rzenia fantazmatu z realnością, co pochodną inscenizacji spektaklu w naturze. Zanim 
Alice pozbawi Pete’a złudzeń, mówiąc: „Nigdy nie będziesz mnie miał”, nagie ciała 
kochanków, w świetle samochodowych reflektorów wtapiają się w piasek pustyni, 
zlewając się z tym dziewiczym ekranem, na którym za moment wyzwolony zostanie 
obraz innego – Freda. Trzy ogniwa tryptyku Lyncha, wpisane w tak wyznaczone ramy, 
choćby z racji drastyczności ich centralnych przedstawień, można sytuować w kontek-
ście tryptyku Bacona, inspirowanego poematem Eliota. Swoiste centra (w sensie ła-
dunku emocjonalnego, jakie one wnoszą), choć de facto przesunięte na peryferie kolej-
nych segmentów filmu (a więc naruszające zasadę symetrii), stanowią szokujące,  
makabryczne wizualizacje  śmierci (przy czym przemoc fizyczna jest następ-
stwem frustracji seksualnej): w segmencie początkowym – aktu morderstwa Renee 
w domu Madisonów w ekskluzywnej dzielnicy Los Angeles, w środkowym – zabój-
stwa Andy’ego w jego willi-sanktuarium perwersji, ostatnim – egzekucji Dicka Lau-
renta w Dolinie Śmierci. Dozowanie napięcia w poszczególnych ogniwach tryptyku 
przebiega tak jak w kompozycji Bacona – jest grą pomiędzy wrażeniem braku napięcia 
a jego intensyfikacją. Analogię z płaszczyzną centralną tryptyku Bacona można odna-
leźć w makabryczno-groteskowym przedstawieniu roztrzaskanej ,  obficie  
ociekającej  krwią ,  wbitej  w szklany blat  sto łu,  g łowy Andy’ego (produ-
centa porno filmów). Podobnie jak w malarskim pierwowzorze wkomponowane zosta-
ło ono w tło pozbawione głębi. Dodatkową funkcję płaskiej zastawki pełni ogromny 
ekran, na który z projektora wideo emitowany jest wciąż ten sam obraz – wypełniająca 
cały ekran twarz Alice, wyrażająca stan erotycznej ekstazy. Potworne okaleczenie ciała 
zderzone z gwałtem natury seksualnej ilustruje gwałtowność zawartą w samej rzeczy-
wistości. Z kolei boczne ogniwa tryptyku filmowego z ich drastycznymi wizjami po-
staci ludzkiej (Renee, Dicka Laurenta) przekształconej w cielesną magmę stanowią, 
podobnie jak u Bacona, rodzaj echa sytuacji centralnej. Lynch pozostawił w filmie 
także wiele pomniejszych tropów pozwalających domniemywać, że właściwego klucza 
estetycznego do odbioru pozwalającego na rekonstrukcję logiki rządzącej kompozycją 
Zagubionej autostrady należy upatrywać w przywołanym tryptyku Bacona. Tę funkcję 
pełnią choćby trzy obrazy wiszące obok siebie w salonie Madisonów – zresztą płótna 
namalowane przez Peggy Reavy, byłą żonę Davida Lyncha11 – to samo zestawienie 
trzech obrazów zawieszonych na ścianie w domu Pete’a Deytona na przedmieściach 
San Fernando Valley przypomina o komplementarności ogniw tryptyku. Jest też ona 
pochodną kreacji postaci kobiecej/ych – jej iluzorycznego charakteru (brunetka Renee 
Madison/blondynka Alice Wakefield), z których jedna, podobnie jak w przypadku 
Madeleine Elster i Judy Barton z Zawrotu głowy Hitchcocka, jest czystą fikcją, grą 

                                                        
11 G. Astic, dz.cyt., s. 48. 
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wyobraźni. Gdy Renee, która w pierwszym ogniwie tryptyku ginie w sposób spektaku-
larny, pojawi się w trzecim – w scenie w hotelu przy Zagubionej Autostradzie, odno-
simy wrażenie cofnięcia się w czasie, do pamiętnego wieczoru, gdy Fred wraca sam z 
klubu Luna Lounge. Te dwa momenty dzieli centralne ogniwo tryptyku, w którym 
niepodzielnie króluje negatyw Renee–Alice, czysta fikcja (jak powie Mystery Man: 
„Nie było żadnej Alice. Ona nazywa się Renee”). W centralnym ogniwie tryptyku 
negatyw z wolna zmienia się w pozytyw – blondwłosa Alice Wakefield stopniowo 
zanika, by odrodzić się w ciemnowłosej Renee. Ten proces znaczą kolejne etapy sy-
gnowane przez zmianę ubioru: biała sukienka odbijająca światło (The Magic Moment – 
narodziny fantazmatu), inwazja czerni w stroju kontrastująca z kolorem włosów (anty-
cypacja metamorfozy), nagość ciała na pustyni (potencjał umożliwiający przemianę). 
To idea tryptyku wyjaśnia sens wiadomości (ustanawiającej tajemnicę) zarejestrowanej 
za pośrednictwem domofonu: „Dick Laurent nie żyje”. W ekspozycji filmu Fred Madi-
son odsłuchuje ją z automatycznej sekretarki sprzężonej z domofonem. W finale filmu 
to on sam tę wiadomość podaje przez domofon. Chronologia zdarzeń wydaje się od-
wrócona (początek jest końcem, a koniec początkiem), lecz gdy złożyć boczne ogniwa 
tryptyku, układanka zaczyna nabierać sensu. 

* 

Zagubiona autostrada uzmysławia widzowi nieustannie, że ma on do czynienia 
z f i lmem – pojmowanym jako medium organicznie związane z  pamię-
cią. Bohater (FredPeteFred) trzech ogniw strukturalnych opowieści filmowej 
cierpi na zaburzenia pamięci (zdradza wyraźne symptomy amnezji), a nawet wręcz 
deklaruje (Fred) swoją niezależność od linearnej logiki pamięci, mówiąc: „Wolę pa-
miętać rzeczy po swojemu, a nie tak jak się zdarzają”. Tym samym deklaruje też swą 
niezawisłość od mediów elektronicznych, ekran pamięci stawiając ponad zapis prze-
szłości techniką wideo (Renee wspomina, iż nie mają kamery, gdyż Fred ich nie lubi). 
Kwestią kluczową staje się problem dostępu do „prawdy” (odkrycia tożsamości spraw-
cy zbrodni) drogą konfrontacji wysiłku pamięci zmierzającego ku odtworzeniu prze-
szłości z jej materialnymi śladami utrwalonymi przez media audiowizualne. Które 
z nich okażą się zawodnym archiwum obrazów, próbuje pokazać Lynch, konfrontując 
tradycyjne „technologie” widzenia oparte na projekcjach z nowymi mediami, inwazyj-
nymi znakami współczesnej ikonosfery. Te drugie są wszechobecne i niepożądane 
(przynajmniej na poziome świadomym), i wiązane z mroczną stroną natury ludzkiej 
(sferą seksualności i śmierci). Stają się też bladym (czarno-białym) tłem barwnej rze-
czywistości podmiotu. Bohaterowie Lyncha (Fred/Pete) chcą pozostać w sferze do-
świadczeń opartych na projekcjach. Ich „doświadczenie wewnętrzne” jest rzutowane 
na ekrany: pamięci, snu, zwierciadeł, czyjejś twarzy i wreszcie Natury... 

Zagubiona autostrada, o której współscenarzysta filmu Barry Gifford, lapidarnie 
oddając istotę „opowiedzianej” w niej historii, zwykł był mówić, że to „Orfeusz i Eu-
rydyka w krainie ubezpieczanej przez Śmierć”12 jest typem ponowoczesnej opowieści 
orfickiej, w której podróż – w przeszłość, de facto w głąb świadomości, jest zstępowa-
niem do „piekieł” ku poznaniu, które do końca nie jest możliwe. Proces ów odnosi się 
                                                        

12 Tamże, s. 103. 



„Rozbite zwierciadło” i błądzący Orfeusz – w „labiryncie” wielomedialnych obrazów... 333 

do „postaci orfickiej” (Freda, później Pete’a, tropiących tajemnice przeszłości związa-
ne z kobietą – śmiercią Renee, zniknięciem Alice), której orfickim przeznaczeniem jest 
dom na palach na pustyni w Dolinie Śmierci, miejsce newralgiczne, do którego udają 
się postaci, by tam się utracić i odnaleźć ponownie (przede wszystkim miejsce symbo-
liczne wskazujące na cykliczność zdarzeń, gdzie postaci stają się częścią cyklu Natu-
ry); odnosi się również do widza, który, przyjmując punkt widzenia podróżnego, pra-
gnącego wydobyć na jaw to, co zostało ukryte i dookreślić to, co abstrakcyjne, podąża 
za gestem orfickim realizatora i, czyniąc wysiłek poznawczy, zstępuje do „piekieł”  
– labiryntu zdarzeń znaczonego tyleż istotnymi, co mylącymi drogowskazami, próbu-
jąc dotknąć choć istoty rzeczy. 

W finalnych partiach filmu mężczyzna (Pete/potem Fred) wiedziony przez kobietę 
– Alice Wakefield, która nie przechodzi jak Alicja z krainy czarów przez zwierciadło 
ani nie gubi się w lesie – trafia na pustynię w Dolinie Śmierci. Obraz pustyni jest dla 
Lyncha kwintesencją kina. Pustynia to ekran Natury, największy z ekranów dostęp-
nych ludzkiej percepcji. W jej scenerię wpisane zostały dwie sceny: pierwsza dotyczy 
posiadania obrazu – kobiety (Alice), wymykającego się władzy mężczyzny; druga 
unicestwienia, wymazania osoby – mężczyzny (Dicka Laurenta), kreatora i posiadacza 
kobiety. Wizja pustyni w Zagubionej autostradzie to najpiękniejszy efekt specjalny. 
Zniknięcia postaci (Alice, Pete’a czy w końcu Dicka) w tym miejscu nie są już niczym 
niezwykłym, bowiem postaci są zaledwie częścią cyklu Natury. Pustynia w Dolinie 
Śmierci (z domkiem na palach czy hotelem przy Zagubionej Autostradzie) jest oazą 
nieprawdopodobieństwa, czyni abstrakcyjnym każde z istnień. Powierzchnia piasku 
ewokuje zmienność, a powiew wiatru – nieograniczoną energię. Wiatr pustyni może 
zetrzeć twarze z piasku (Alice czy Pete’a). Pustynia nie jest bowiem pejzażem, ale 
czystą formą, która rodzi się ze wszystkich innych (Jean Baudrillard)13. Alice i Pete 
uprawiają miłość na dziewiczym ekranie piasku, na terenie podlegającym kształtowa-
niu. Piasek pustyni u Lyncha staje się rodzajem naturalnej emulsji, na której zapisywa-
ne są obrazy. Prześwietlone twarze znikną jakby nigdy nie istniały naprawdę (jak Alice 
zniknie z fotografii) lub, jak Fred, się odrodzą. Dziewiczy ekran Natury pozwala do-
świadczyć cykliczności zdarzeń. 

Jak chyba żaden inny film Zagubiona autostrada potwierdza tezę (Münsterberga), 
że to umysł jest tym właściwym ekranem, na którym powstaje film. 

 

                                                        
13 Tamże, s. 110. 
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