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Title: “The Reality of Fiction and the Consciousness of Myth in David Lynch’s Twin Peaks” 

Abstract: Our study aims to grasp the creative strategies involved in David Lynchʼs TV series 

Twin Peaks, namely the way in which reality and fiction are mingled in the same artistic frame. 

We briefly discuss basic concepts such as reality, fiction, and consciousness by stating their 

specificity and extrapolating mutual or distinctive features that the three concepts expose as 

core signifiers for an absurd, dreamy, and nightmarish world. As a matter of fact, Lynch partially 

explains his work as a permanent pursuit for creativity and emerging consciousness, by 

reaching deeper levels of reality and expressing their mesmerizing and ambiguous aesthetic 

beauty. The relationship between reality and fiction is blatantly turned into a fascinating mind 

game, as the filmmaker makes use of all the compelling ingredients that our postmodern 

society has to give in order to generate striking cinematic masterpieces: postindustrial 

landscapes, polluted areas, foggy railways, dark nights, depression, domestic violence, mob 

crime, floating glamour, mass consumption, economic crises, illnesses, space-time distortions, 

secret societies, drug addiction, hallucinatory/altered states of mind, strange peoples, 

incessive obsessions, ontological simultaneity, parallel worlds, bad spirits, and, last but not 

least, a sense of desolation that is utterly entailed by our postmodern condition. All these 

ingredients shape Lynchian worlds in unique manner of expression, tearing apart any shred of 

tranquility and keeping track the sings of evil in its most horrifying forms. 

Keywords: reality; fiction; myth; ambiguity; dream; possible worlds. 

 

1. Considerații preliminare 
 

În lucrarea de faţă ne propunem o analiză a operei cinematografice a unui regizor 
arhicunoscut, David Lynch. Ne îndreptăm atenția asupra serialului care l-a făcut celebru, 
Twin Peaks, pe care îl considerăm emblematic pentru întreaga sa operă cinematografică, 
în sensul că sintetizează coordonatele majore ale creației și cristalizează viziunea artistică, 
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temele şi motivele ce au fost sau vor fi dezvoltate în celelalte filme care îi poartă semnătura 
de creație. 

Motivaţia care a generat această lucrare este multiplă. Mai întâi, datorită fascinaţiei şi 

curiozităţii pe care opera cinematografică a lui David Lynch ne-au provocat-o şi care au 
constituit un imbold pentru a cerceta mai îndeaproape acest univers inedit, 
nonconformist, de o profunzime şi de o originalitate cu adevărat impresionante. În al 
doilea rând, în pofida amprentei de regizor neînțeles, considerăm că o abordare a 
serialului care l-a făcut celebru prin prisma teoriei lumilor posibile poate aduce elemente 

de noutate, alături de contribuţiile care provin din alte zone ale hermeneuticii. Nu în 
ultimul rând, am ales investigarea filmelor lui Lynch, în perspectiva menţionată, pornind 
de la faptul că regizorul a manifestat un viu interes pentru raportul dintre realitate și 
ficțiune, provocând reacții dintre cele mai diverse în cadrul criticii de specialitate, dar și 
în rândul fanilor sau al detractorilor săi.  

Cartarea multiplicității ontologice definitorii pentru creația lynchiană în toate 
dimensiunile sale – pictură, poezie, muzică, film, advertising, filosofie, poetică explicită – 
depășește cadrele acestui studiu. În pofida acestui fapt, elementele de imaginar care 
complinesc multiplicitatea ontologică în cadrul seriei televizate Twin Peaks ne oferă 

posibilitatea de a urmări înlănțuiri de istorii, personaje, simboluri și spații plasate sub 

semnul unei ambiguități referențiale constitutive, al fantasticului de sorginte gotică și al 
absurdului noir de factură avangardistă sau postmodernă. Dincolo de inerentele 
discontinuităţi în complexitatea artistică a celui care a fost supranumit „regele american 
al bizarului”, ne raportăm la dimensiunile unei creativităţi maximale de sens prin care 

emerg noi moduri de a fi, noi entități și noi lumi de creație într-un univers ficțional unic, 
prin care Lynch îşi instituie propria obiectivitate artistică, bazată pe radicala autonomie 
de expresie în raport cu moda cinematică actuală. În ultimă instanţă, Lynch instituie o 

ecuaţie problematizantă între ceea ce se definește ca real/realitate și ficțional/ficțiune, 

respectiv normal/normalitate și absurd/anormal/anormalitate, evidențiind subtil că 
granițele dintre aceste categorii sunt extrem de fine, iar criteriile de judecată estetică nu 

sunt absolute, ci susceptibile de reevaluări succesive. 
 

2. Realitate, ficțiune și conștiință în opera de artă 
 

Vom circumscrie, pentru început, statutul conceptelor de realitate, ficţiune și 
conștiință, subliniind relaţia dintre ele și punând în evidenţă distincţia ce le 
caracterizează. Fiecare dintre aceste concepte se afirmă ca un univers autonom, 

dispunând de legități existenţiale și estetice proprii, analizabile prin confruntare 

reciprocă. Sensurile multiple ale acestora, generatoare de ambiguități în nexul teoretic, 
presupun o definire sau o precizare de nuanță care vizează funcționalitatea lor în cadrul 
artei, cu rolul de argument revelator pentru „stabilirea unei legături necesare între teoria 
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cea mai generală a conştiinţei”1 și teoria artei, implicând actul artistic în însuși miezul 
creativ al condiției umane. 

Realitatea este o categorie care desemnează tot ceea ce există; sinonimele cele mai 

întâlnite sunt viaţă, existenţă, lume, univers, natură. Infinită în timp şi inepuizabilă în 
spaţiu, ea se defineşte esenţial ca existenţă în sine şi în afara unei conştiinţe. Eroarea ce 
apare îndeobşte în înţelegerea conceptului de realitate atunci când se referă la artă este 
sensul restrictiv care îl identifică exclusiv cu realitatea obiectivă. Accentul se pune astfel 
pe nemărginita prezenţă a lumii, cosmic şi obiectual reprezentată, pe existenţa exterioară 

a omului, în ordine socială. Poetica realismului din secolul al XIX-lea a consolidat 
prejudecata că realitatea este o totalitate nedeterminată subiectiv, observabilă în aparenţe 
empirice şi înclinată să circumscrie formele sociale exterioare, vizibile, tangibile, 
adevărate. Realismul ar consta în a reda natura şi umanitatea atât cât permite observarea 
lor. Ideea continuă să reziste în plan teoretic chiar şi după ce creaţia literar-artistică o 

depăşise. Când, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, poezia de după Baudelaire s-a 
„deromantizat”, renunţând nu doar la retorică şi la intriga anecdotică, ci şi la imaginea 
„tangibilă” şi „vizibilă” a lumii, proiectând un peisaj interior şi personal, greu 
recognoscibil, primul reproș critic s-a referit la îndepărtarea acesteia de realitate. 

Experienţa a continuat însă, cu afirmări dintre cele mai surprinzătoare, în întreaga 

avangardă a secolului al XX-lea. 
Toţi poeţii moderni instituie, intențional, o lume din sine, singulară şi parcă răspun-

zătoare numai de categoriile sinelui: „Aştept să îmi spună ziua / şi zarea mea pleoapa să-
şi închidă, / mi-aştept amurgul, noaptea şi durerea, / să mi se-ntunece tot cerul / şi să 

răsară-n mine stelele, stelele mele, / pe care încă niciodată nu le-am văzut.” Poezia se 
mărturiseşte a fi o pură abstracţie, „un semn al minţii”2 (s.n.); cuvintele care numesc 
obiectele empirice nu se mai semnifică pe ele, convertind la viaţă tărâmul esenţelor: 

„lumea purificată până a nu mai oglindi decât figura spiritului nostru” (s.n.)3: „Din trei 

atlazuri e culcuşul / În care doarme nins albuşul / Atât de galeş, de închis, / Cu trupul 
drag surpat în vis. / Dar plodul? / De foarte sus / Din polul plus / De unde glodul / 

Pământurilor n-a ajuns, / Acordă lin / Şi masculin / Albuşului în hialin: / Sărutul plin.” 
(Ion Barbu). În acelaşi context al evoluţiei artelor intervine influenţa filosofiei anti-

empiriste a lui Henri Bergson, care îndrumă spre o descoperire a realităţii dincolo de util 

 
1 Jean Starobinski, „Imperiul imaginarului [A. Jaloane pentru o istorie a conceptului de imaginație]”, 

în Relația critică, trad. Alexandru George (București: Univers, 1974), 158. 
2 Ion Barbu, „Opera de artă concepută ca efort de integrare”, Umanitatea I, nr. 3-4 (august-septembrie 

1920), 189. Crezul barbian este că „actul creațiunii e lipsit de orice transcendență. El trebuie considerat 

drept rezultatul unui lung efort de integrare (conștient sau subliminar) chemat să corecteze ceea ce viața 

cuprinde în ea diferențiator, schematic. (...) realitatea noastră lăuntrică e închipuită asemenea unui vrej 

șerpuitor ce crește împreună cu durata; un vrej care păstrează totuși – atrofiați, dar existenți – mugurii 

determinării sale: virtualități ale unei șovăitoare deveniri. Opera de artă e tocmai transpunerea în miezul 

acestor veleități de viață și prelungirea lor într-un plan de existență imaginar” – Barbu, „Opera de artă”, 

185. 
3 Barbu, „Opera de artă concepută ca efort de integrare”, 189. 
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şi pragmatic, în existenţa interioară a lucrurilor. Marcel Proust va modifica întreaga 
poetică a prozei, punctul de plecare fiind această nouă înţelegere a realităţii. „Spiritul 
omenesc se află repus în centrul lumii; obiectul romanului îl constituie descrierea 

universului reflectat şi deformat de spirit”4 (s.n.). În literatura noastră, scriind despre 
„noua structură” a romanului, Camil Petrescu susţine sensul necesar al noului concept, 
cu un ton programatic: „Trebuie să descriu numai ce înregistrează simţurile mele, ceea 
ce gândesc eu... Aceasta-i singura realitate ce o pot povesti... Dar aceasta-i realitatea 
conştiinţei mele, conţinutul meu psihologic... Din mine însumi eu nu pot ieşi... Orice aş 

face eu nu pot descrie decât propriile mele senzaţii, propriile mele imagini” (s.n.)5. Iar un 
alt scriitor român, M. Blecher, traduce în titlul unei cărţi distincţia polemică dintre 
realitatea exterioară şi realitatea conştiinţei. Romanul Întâmplări în irealitatea imediată 
îşi propune să ridice „la egal de lucidă şi voluntară valoare orice tentaţie a 
halucinantului”6, instituind o lume stranie şi absurdă. 

Universul îşi multiplică astfel peisajul fenomenelor într-o nouă infinitate, care este cea 
a conştiinţelor. Ivită în spirit, această lume ideală îşi dezvăluie o existenţă, nu obiectivă, 
dar reprezentată în toată variata concreteţe a lumii. Ideea este tot atât de reală ca şi 
obiectul, a cărui oglindire în creier este ea. Gândirea omului, privind şi participând la 

lumea ce o înconjoară, propune ea însăşi o lume, reală prin afirmarea ei şi năzuind spre 

o similară concreteţe. În acest fel conceptul de realitate îşi lărgeşte considerabil sfera, 
diversificându-şi planurile existenţei; universului obiectiv i se adaugă structuri noi, 
pentru care omul nu mai este doar simplă prezenţă, ci şi matrice generatoare. În spaţiul 
realităţii aşezăm întreaga natură, cu chipul inert, aparent nemişcat al regnului anorganic 

– de la praful imponderabil al plajei şi geometria rece a cristalului de sare, până la uriaşele 
arhitecturi ale munţilor şi la vastele întinderi ale mărilor şi câmpiilor; natura cu mişcarea 
vie şi diversă a materiei organice, de la formele cele mai simple ale vieţuitoarelor nevăzute 

cu ochiul liber până la spectacolul fascinant al florei şi faunei; realităţii îl integrăm pe om, 

cu istoria lui de milenii şi cu viaţa lui socială în continuă schimbare, omul trăind şi 
muncind în mijlocul naturii pe care o transformă şi o foloseşte după nevoile lui, 

adăugându-i propriile creaţii într-o ordine a formelor naturale (unde se aşază, alături de 
construcţiile materiale, şi operele de artă). 

Realitatea este, în acelaşi timp, tot ceea ce percepe privirea şi mintea omului din acest 
univers nedeterminat subiectiv. Fiecare om intră în relaţii individuale cu mediul 
înconjurător şi cu realitatea socială, cunoscându-le. Teoria tradiţională a cunoaşterii lumii 
ca oglindire nemijlocită, a înţelegerii percepţiei ca simplu efect al acţiunii obiectelor a fost 

 
4 André Maurois, „Preface”, în À la recherche du Temps perdu, tome I, ed. Pierre Clarac și André Ferré 

(Paris: Gallimard, 1954), V. În original: « Lʼesprit humain se trouve replacé au centre du monde; lʼobjet 

du roman devient de décrire l'univers réfléchi et déformé par lʼesprit ». 
5 Camil Petrescu, „Noua structură şi opera lui Marcel Proust”, în Teze și antiteze, ed. Florica Ichim 

(București: 1001 Gramar, 2002) 24. 
6 Max Blecher, Vizuina luminată. Corp transparent. Proze. Publicistică. Arhivă, ed. Sașa Pană 

(București: Cartea Românească, 1971), 317. 
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demonstrată ca inconsistentă; imaginea percepută este rodul unui sistem complex de 
operaţii, în care datele individuale – factorii observaţiei şi procesele emoţional-afective – 
au o pondere subliniată. Prin chiar actul cunoaşterii, lumea obiectivă îşi multiplică realul. 

În măsura în care percepţiile şi senzaţiile noastre sunt confirmate de experienţă, ele nu 
sunt arbitrare şi iluzorii, ci există, ca atare, reale. Experimentele au arătat cum situaţia 
psihică îşi pune propriile însemne pe orice imagine receptată. Astfel – ca să luăm exemplu 
un singur domeniu al senzaţiilor – o stare depresivă va colora peisajul privit cu nuanţe 
închise şi sumbre, pe când într-o stare de exaltare se remarcă o sensibilitate accentuată 

pentru tonurile de o luminozitate mare. Unghiul privirii joacă acelaşi rol sugestiv. 
Mergând pe un câmp întins acoperit de iarbă, când cerul este senin şi atmosfera 
transparentă, peste tot se întinde influenţa dominatoare a culorii verzi, care face ca pe 
acest fond trunchiurile copacilor răzleţi şi potecile să devină brun-roşcate. Tot astfel, o 
clădire cenuşie privită printr-o perdea verde ne apare într-o nuanţă de roşu. Lumii 

obiective i se adaugă, în acest chip, o lume percepută, care – dacă în ultimă instanţă duce 
la imagini adecvate, în general asemănătoare pe un registru minim de fluctuaţie – poate, 
în funcţie de o implicare mai energică a subiectului, să producă universuri distincte şi 
chiar neaşteptate. 

Realitatea este, de asemenea, tot ceea ce omul închipuie privind şi gândind în mijlocul 

universului obiectiv, în procesul perceperii lui. Relaţia om/mediu (material ori social) 
înseamnă şi trăire, participare. Percepţiei reale îi corespunde şi o interpretare subiectivă, 
consecinţă firească a „implicării” omului în real. Universul înconjurător apare, atunci, nu 
doar ca imagine, ci şi ca impuls, cauză virtuală a unui univers secund, imaginat. Exemple 

sunt, în acest sens, nenumărate. O ploaie de vară, „căzută din senin”, care aduce, în locul 
calmului luminos, imagini de noapte aprinsă de fulgere, poate colora individual percepţia. 
Pentru copilul rămas singur acasă, modificarea bruscă a vremii instaurează o stare 

terorizantă de teamă; culoarea cerului alunecă în partea cea mai sumbră a spectrului, iar 

învălmăşeala norilor capătă chipuri înspăimântătoare. În lung-metrajul Twin Peaks, a 
cărui acțiune precedă acțiunea din serial, sunt redate reacţii fiziologice ale Laurei (durere, 

paroxism), cu deschidere spre o percepție subconștientă. Laura, cu simțurile tensionate 
de frică, suprapune peste realitatea percepută halucinaţiile durerii amestecate cu 

plăcerea, însă rupte de stimulii exteriori, transformând spectral percepția. Astfel de 
viziuni generate de paroxismul fricii și de exaltarea senzorială devin substanța unor lumi 
de coșmar, de proporții haotice. Iluzia, visul, halucinaţia sunt lumi închipuite, care 
primesc, totuşi, o „consistenţă” materială, o concreteţe naturală care se arată spiritului ca 
reală. Așadar, realitatea, termen corelativ şi complementar operei, e un concept ce 

desemnează o totalitate, obiectivă ori/(şi) ideală existând în sine ca opusă spaţial unei 

conştiinţe. Nu caracterul obiectiv, ci independenţa, exterioritatea sunt criteriile ei 
distinctive. În această calitate de în-sine fără sens, dar care cuprinde posibilitatea sensului, 
în această stare de în-sine care se opune, dar se oferă conştiinţei, realitatea desemnează 
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fenomenul de a fi, „fenomenul de fiinţă”7 care, fără să fie fiinţă, „se indică pe fundamentul 
fiinţei”8 şi o pretinde. Înţelegerea realităţii ca plenitudine exterioară în aşteptarea 
conştiinţei justifică opera ca ficţiune, lume produsă de fantezia creatoare. 

 
3. Raportul dintre realitate și ficțiune în Twin Peaks 
 

În contextul precizat mai sus, o lume posibilă, construită pe principiul intențional al 
ficționalității, dezvoltă un statut ontologic special. Obiectivul investigației noastre este să 

găsim o explicație referitoare la funcționarea lumii ficționale din Twin Peaks, situate, ca 
orice lume ficțională, la interfața dintre experiența cognitivă a receptorilor și valoarea 
intrinsecă a realității pe care respectiva lume ficțională o încapsulează. În subsidiar, ne 
interesează dacă și în ce măsură lumea din Twin Peaks distorsionează sau recreează 
sensul realității percepute drept un câmp unificat de cunoaștere. Esența realității este un 

nucleu problematic în jurul căruia Lynch își construiește, în fapt, lumile sale imaginare, 
făcând apel la subiectivitate și modificând constant parametrii definitorii pentru realitatea 
implicată și pentru gradul de obiectivitate raportată la subiectivitatea creatorului și a 
publicului prins în lumea imaginară, dar și a personajelor înseși, captive în labirintul 

propriilor marote.  

În acest context, David Lynch este perfect conștient, de exemplu, de capacitatea mass-
mediei de a construi și de a transmite false realități publicului, de a orienta publicul spre 
acceptarea sau respingerea unor idei etc. Industria de entertainment, inclusiv mirajul 
hollywoodian, este demitizată și deconstruită în articulațiile sale esențiale, dincolo de 

aparența luxului, a strălucirii și a perfecțiunii livrate pe marile ecrane sau în cadrul show-
urilor mediatice. Sunt revelate problemele și obsesiile personale ale celor din prim-planul 
acestei industrii, dar și legăturile cu criminalitatea organizată, manevrele de culise, într-

un cuvânt, fața obscură, fantasmatică a celebrității hollywoodiene. Realitatea este, pentru 

Lynch, o matrice care suprapune scenarii alternative, interferând în proiecția mentalității 
individuale și sociale. Pe acest considerent, inclusiv fluxul de senzații al unui individ 

semiconștient, plonjând în patologică obsesie, poate deveni un strat de realitate. Este cazul 
lui Leland Palmer, arestat pentru uciderea lui Jacques Renault. În episodul imediat 

următor, secvența inițială înfățișează un tunel fibros, obscur. Ca fundal sonor, se propagă 
un zgomot de joasă tonalitate, o voce indistinctă, audibilă încă de dinainte ca imaginea 
tunelului să apară. Camera de filmat redă o mișcare progresivă, spiralică, de retragere din 
tunel. După îndepărtarea de tunel, pot fi observate o sumedenie de tuneluri, care, pe 
măsura zoomului invers, rămân simple găuri, precum cele de pe suprafața unui șvaițer; 

ulterior, această suprafață se dovedește a fi o altă gaură alături de mii de alte găuri, fiecare 

dintre acestea alcătuite din suprafețe cu alte găuri infinitezimale. Pe măsura ce mișcarea 

 
7 Jean-Paul Sartre, Ființa și neantul. Eseu de ontologie fenomenologică, trad. Adriana Neacșu (Pitești: 

Paralela 45, 2004), 13. 
8 Sartre, Ființa și neantul, 15. 
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de retragere continuă să dezvăluie fractalul,  sunetul misterios devine clar, fiind țipătul 
unei tinere: „Daddy, daddy!”. Din dreapta cadrului, capul șerifului Truman apare, alături 
de avocata Miranda, citindu-i drepturile lui Leland. Acesta din urmă este înfățișat abia în 

următoarea secvență, când este adus la realitate de intervenția șerifului. Fractalul 
misterios este, de fapt, o simplă gaură din tavanul încăperii unde se găsesc cele trei 
personaje – biroul șerifului. Acest fractal este perceput subiectiv de Leland, care, vădit 
tulburat după arestarea sa, fixează insistent tavanul cu privirea, în minte răsunându-i, 
haotic, vocea Laurei. Mișcarea de retragere din tunelul-fractal reprezintă revenirea în 

simțiri a lui Leland, care își proiectase trăirile într-un plan exterior, de realitate 
infinitezimală tenebroasă. Această viziune amintește de călătoria în radiator a lui Henry, 
protagonistul filmului Eraserhead, sau de mișcarea descensională în iarbă, din incipitul 
filmului Blue Velvet. Bucla de realitate își augmentează complexitatea când, trei episoade 
mai târziu, aflăm că Bob, spiritul demonic care îl posedă pe Leland, a ucis-o pe Laura.  

În aceeași manieră, secvența visului din episodul al treilea, cu ritmuri vizuale și sonore 
atât de stranii, sau incipitul sezonului al doilea, cu toată pendularea între planul de sus 
(din punctul de vedere al agentului Cooper, întins pe dușumea) și planul de jos (prin ochii 
lui Old Bellhop și cei ai Uriașului) și, nu în ultimul rând, intercalarea scenei în care Cooper 

are viziunea Uriașului (episodul 15, când Maddy, verișoara Laurei, este ucisă cu 

bestialitate de același Bob, latura întunecată a lui Leland), alături de complet 
neconvenționala și extrem de confuza imagine a Sălașului Negru din ultimul episod al 
sezonului al doilea ilustrează unghiuri regizorale nonconformiste, atent construite pentru 
a capta vizionar fluxul de senzații al personajelor, plasând lumea ficțională în cheia unei 

autenticități conferite de contrastul dintre aparență și esență, respectiv dintre vis și 
realitate. 

Sub raportul dihotomiei realitate/vis, filmele lui David Lynch relevă o particularitate 

cu totul interesantă: atunci când ne este prezentată realitatea, care ar trebui să apară în 

mod coerent, stabil, cu sens precis, regizorul o relativizează, o pune sub semnul îndoielii. 
Realitatea se dovedeşte a fi, paradoxal, amăgire, aparenţă, vis. Pe de altă parte, visul nu 

este tratat drept ilogic şi iluzoriu, ci, dimpotrivă, cu statutul realităţii. Se poate vorbi, 
astfel, de inversarea raportului dintre realitate şi vis. Construcţia filmelor lynchiene se 

face nu din perspectiva realităţii, ci din cea a visului, astfel încât realitatea este ordonată 
de vis şi obsesie. Există numeroase căi de relativizare a realității. Mai întâi, ironia apare 
ca formă vag aluzivă sau ca antifrază: pe de-o parte se afirmă, pe de alta se neagă un 
anumit conţinut. Realitatea este deci un tărâm ce apare într-un fel şi se dovedeşte a fi 
altfel (celebra replică: „Bufnițele nu sunt ceea ce par a fi”, care ilustrează, în fapt, o 

proiecție semiotică aparte în lumea ficțională). Alt procedeu de relativizare a realităţii, cu 

totul rar în cinematografie: dialogul apare între personaje şi persoane din realitate (spre 
exemplu, în al treilea sezon, Gordon Cole dialoghează cu Monica Belucci), ceea ce 
sugerează tentativa de ştergere a frontierelor dintre realitatea empirică și cea ficțională. 
Nu în ultimul rând, numeroase momente atestă criza comunicării, prin întrebuinţarea 
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unui limbaj corupt, ilogic, lipsit de sens. Ca în dialogurile surzilor, comunicarea este 
aproape nulă, fiecare vorbind mai mult pentru sine decât pentru ceilalţi. Prin aceste 
procedee se subliniază deopotrivă absurdul şi ontologia fantasmatică a unor personaje. 

Ținând seama de aceste considerații, raportul dintre realitate și ficțiune în serialul 
Twin Peaks se prezintă la granița dintre universurile de discurs (al fanteziei, al realității 
empirice, al științei și filosofiei, al credinței). Parametrii scenariului, intenționalitatea, 
finalitatea creatoare, modul de cunoaștere asociat, strategiile creatoare angrenează 
elemente interferente. De pildă, universul empiric de discurs este încorporat, în măsura 

în care personajele se folosesc de cunoașterea lor intuitivă, de propriile percepții și de 
propriile înțelegeri ale lumii în care trăiesc. Cu toate acestea, universul fanteziei instituie 
parametrii de bază pentru interpretarea serialului. Telespectatorii sunt invitați să 
stabilească un „pact ficțional”9 în înțelegerea și interpretarea evenimentelor, fiind 
imersați în realitatea filmică și acceptând-o ca unica realitate pe durata vizionării. 

Particularitatea fundamentală a serialului rezidă în proiecția onirică a lumii ficționale. 
Imposibilul devine posibil, viziuni ale viitorului emerg în cadrul unei realități empirice 
evanescente, mizând pe ambiguitate și pe dificultatea oricăror tentative de explicații 
raționale. Lumea ficțională reinventează timpuri trecute sau viitoare, creând paradoxuri, 

discontinuități spațio-temporale, dimensiuni fractale de conștiință. Personajele experi-

mentează diferite spirale de percepție, găsindu-se la limita dintre identitatea lor 
cunoscută (sau prezentată ca atare) și latura necunoscută a existenței lor. În Twin Peaks 
apar tărâmuri fantastice, populate cu creaturi bizare, alături de indivizi care evocă 
sublimul, frumusețea, dar și răutatea și urâțenia condiției umane. Aproape la fiecare pas 

ne confruntăm cu întrebări legate de existență, cosmos, divinitate, conștiință, 
personalități scindate, stări onirice, călătorii psihedelice. Majoritatea personajelor nu 
diferă, în esență, de indivizii din lumea reală. Lynch este preocupat de dualități, între care 

binele și răul, iubirea și frica, respectiv corectitudinea și eroarea sunt fundamentale.  

Problema realității în creația cineastului implică explorări dilematice în căutarea 
răspunsurilor la întrebări precum unde poate fi trasată linia de demarcație între corect și 

greșit sau între normalitate și absurditate, cât de dificilă este menținerea unei granițe 
clare între bine și rău, care este sensul vieții și al creației în ordinea cosmică, ce ne așteaptă 

dincolo de pragul morții, care sunt responsabilitățile, asumate sau nu, ale omului față de 
natură, față de speciile inferioare și față de semeni, suntem sau nu singuri în Univers, ce 
putem face pentru a crea o lume mai bună, care sunt deschiderile și limitele conștiinței 
noastre ca indivizi și ca specie etc. Etica situațională care guvernează lumea din Twin 
Peaks trimite la propria noastră realitate empirică, semnalând probleme cu care 

societatea actuală se confruntă la scară individuală sau planetară. Personajele din Twin 

Peaks provoacă spectatorii la meditații despre societatea în care tăriesc și, în ultimă 
instanță, despre ei înșiși. Toate aceste interpretări deschid posibilitatea unor asociații 

 
9 Umberto Eco, Six Walks in the Fictional Woods (Cambridge: Harvard University Press, 2004), 75. 
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infinite, păstrând intact, în același timp, misterul creației, metafora destinului uman. 
Twin Peaks sintetizează o sumedenie de sensuri, începând cu cele religioase, mitologice, 
magice, continuând cu cele științifice și filosofic-polemice referitoare la realitate. 

Regizorul rescrie programul realității sociale în alegorică, urmărind, fără false 
pudibonderii sau cosmetizări, să deconstruiască majoritatea clișeelor unei societăți 
guvernate de interese individuale sau de grup, a atavismelor de gândire, a prejudecăților 
de orice natură, a tabuurilor conceptuale și a stereotipiilor de comportament. Unele 
personaje se adâncesc în nebunie ca o consecință a zdruncinării sistemului de valori 

morale sub anxietatea influenței unor stimuli falși. Este o temă predilectă a cineastului, 
care își plasează personajele în situații exceționale tocmai pentru a potența și a stiliza 
misterul creației, a îngroșa caricatural defectele, a pune în valoare idei, mentalități, 
atitudini și viziuni asupra lumii care să forțeze ieșirea din zona de confort și să învingă 
teama de necunoscut. O veritabilă expansiune a conștiinței și a cunoașterii nu poate avea 

loc decât prin îmbrățișarea necunoscutului, prin potențarea intuițiilor, prin analizarea 
greșelilor și abandonarea falselor valori. 

Răspunsurile la interogațiile filosofice menționate nu sunt liniștitoare, însă creația 
lynchiană mizează pe disponibilitatea publicului de a recepta adecvat mesajul și de a se 

angaja într-o participare activă în procesul de interpretare. Un nivel important de 

realitate al acestei creații implică existența unui cod mitologic detectabil în 
comportamentul personajelor, în geografia sacră a peisajelor, în desfășurarea nonliniară 
a evenimentelor. Miturile sunt actualizate sub forme noi, oferind similarități intertextuale 
în cadrul realității filmice. Trecutul și viitorul pot fi reconstruite pentru a servi interesului 

narațiunii, proces ce reflectă mutațiile în modul de înțelegere a proiecției de sens. Toate 
aceste interferențe presupun o bază intertextuală, fie reală, fie construită în lumea 
serialului. Dimensiunea intertextuală este asigurată prin recontextualizarea a numeroase 

mituri, prin apelul la citate (fraza pe care o rostește Jerry Horne, într-un dialog cu fratele 

său Ben, este fraza care apare, repetată pe sute de pagini, în manuscrisul romancierului 
dement din filmul The Shining, al lui Stanley Kubrick), prin diverse aluzii la personalități 

sau evenimente ale societății contemporane, prin evocarea unor filme clasice (inclusiv 
unii actori implicați în proiect și-au început traiectoria în anii ’40, în musicaluri sau 

westernuri), prin glume și bancuri, chiar prin apariții episodice ale lui Lynch însuși, în 
rolul lui Gordon Cole sau ale coscenaristului, lui Mark Frost, în rolul unui reporter de 
știri, a fiului lui Lynch, Austin, în rolul nepotului doamnei Tremond etc. Toate aceste 
strategii regizorale acționează ca un magnet pentru participare cultică la proiect, în 
generarea unui infinit discurs despre discurs, invitând telespectatorii să se simtă parte 

dintr-o comunitate semiotică. 

 
4. Recursul la mitologie și proiectarea conștiinței mitice 

În cele ce urmează, exemplificăm recursul la mitologie prin câteva elemente de 
geografie sacră, reală sau imaginară. Owl Cave (Peștera Bufnițelor), siuată în pădurea 
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Ghostwood, este semnificativă pentru vechile sale petroglife, sculptate de băștinașii 
amerindieni pe pereții săi. Istoricul peșterii, reconstituit în romanele care au apărut după 
serial, se pierde, pentru localnici, în vremuri îndepărtate. Peștera conține o hartă sau un 

calendar antic, care conțin indicii pentru intrarea în Sălașul Negru (Black Lodge), un 
tărâm al energiilor și al spiritelor negative. Portalul către acest tărâm există/se revelează 
numai în anumite puncte din spațiu și timp. Recuzita simbolic-mitică este extrem de 
bogată. Pe una dintre petroglife se pot observa: doi oameni, unul înalt și altul scund 
(Uriașul și Omul din Celălalt Tărâm); doi munți; o cascadă; un lac; mai multe cercuri, 

unul reprezentând soarele, iar celălalt, luna; un cerc de copaci; o flacără conținând un inel 
cu capul în jos, în interiorul căruia apar, schițate, două păsări. Prin suprapunerea hărții 
cu harta orașului Twin Peaks, în special la nivelul cursurilor de apă, poate fi dedus locul 
porții de acces. Acesta este Glastonbury Grove, o baltă circulară înconjurată de 12 platani. 
Pe hartă, unele dintre cercuri sunt planete (în stânga figurilor antropomorfice se află 

reprezentate Uranus și Neptun, în stânga flăcării este reprezentată Marte, în dreapta 
flăcării este reprezentată Jupiter, în dreapta cercului copacilor este reprezentată Saturn, 
în stânga soarelui este reprezentată Mercur, în dreapta soarelui este reprezentată Venus, 
lângă cascadă este reprezentată Pluto, respectiv lângă simbolul de jos este reprezentat 

Pământul). În economia narațiunii filmice, suprapunerea simbolurilor astrologice ale lui 

Jupiter și Saturn indică o poziție planetară precisă. Conjuncția este asociată cu un enorm 
potențial de schimbări în raporturile de putere și de avere. Pe gravură se poate observa și 
o baltă de ulei negru, lângă cercul copacilor. Uleiul negru funcționează ca un adjuvant în 
deschiderea portalului către Sălașul Negru. 

Pe lângă Sălașul Negru, există un alt tărâm, numit Sălașul Alb (White Lodge), aparent 
opus primului ca nivel de rezonanță, energie și spiritualitate. Ambele tărâmuri au un rol 
important în desfășurarea evenimentelor din Twin Peaks, disputându-și atât 

deznodământul personajelor principale, cât și obsesiile și idiosincraziile acestora. Pe 

parcursul acțiunii, ne este dezvăluit faptul că ambele spații mitice constituie obiect de 
cercetare pentru forțele aerospațiale americane ((proiectul secret Listening Post Alpha – 

un post de observare situat pe masivul Blue Pine, sub coordonarea Maiorului Garland 
Briggs, care, la un moment dat, suferă ceea ce pare a fi o răpire extraterestră, mărturisind, 

la întoarcere, că fusese transportat în Sălașul Alb). După dezvăluirea demonului Bob, care 
pusese stăpânire pe Leland Palmer și comisese atrocitățile cărora le-au căzut victime 
Laura și Maddy, întregul orășel se transformă, treptat, dintr-un loc ospitalier într-un fel 
de temniță metafizică. Toate relațiile interumane suferă alterări sub presiunea unui rău 
inițial intuit, presimțit, care se insinuează și intensifică pornirile negative ale oamenilor. 

Energia negativă din Sălașul Negru este asociată cu mai multe niveluri de realitate: stihiile 

naturii, duhurile morților, durerea și suferința omenirii. Există o substanță care nutrește 
spiritele rele, denumită garmonbozia (contrapondere aluzivă la ambrozia divină). Ea 
reprezintă un fel de sursă a întregii energii negative acumulate, fiind creată prin durere 
și suferință. Spiritele negative care sălășluiesc în Black Lodge manipulează ființele umane 
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pentru a le determina să sufere, sentimentele lor negative devenind astfel materie primă 
în producere garmonboziei. Influența spiritelor poate fi directă (Bob comite atrocități prin 
instalarea în diverse gazde, animale sau oameni), dar pare a exista și o influență indirectă, 

tentaculară, asupra întregului oraș, care ar explica excentricitățile de comportament ale 
majorității locuitorilor săi, pornirile spre a face rău și legăturile vicioase dintre ele. 

Sezonul final aduce un plus de complexitate simbolistică a tărâmurilor parțial 
recuperate pe filieră mitologică, parțial rezultate prin amprentarea creativă a cineastului. 
Finalul sezonului al doilea înfățișează Camera Roșie, care este, în fapt, sala de așteptare 

pentru intrarea în Sălașul Negru. Aici locuiesc Bob și The Arm (sau, cum mai este 
supranumit, Omul din Celălalt Tărâm, o entitate de statură scundă, care are rolul unui 
recepționer pentru vizitatori). Camera roșie este constituită dintr-un set holuri și de 
camere similare, infinite, ale căror pereți sunt draperiile groase de catifea roșie care 
marchează diviziuni între nivelurile diferite de acces. Uneori, perdelele sunt ridicate, 

asemenea unor cortine, pentru a lăsa vederii o întindere neagră nesfârșită. Pardoseala, 
mozaicată în zigzaguri alternante, albe-gălbui și roșii-maronii, se prelungește în neant. 
La prima intrare, prin portalul din Glastonbury Grove, se găsește un hol scurt, decorat 
intermitent cu o statuie a lui Venus de Milo. Statuia și încăperile învecinate îşi schimbă în 

mod constant locurile între ele. În camera de așteptare, trei fotolii stau aşezate în jurul 

unei mese, pe care se află o lampă miniaturală a lui Saturn. În spatele scaunelor, se află o 
altă statuie de marmură clasică, împreună cu două lămpi de podea. Statuia, spre deosebire 
de cea din hol, este o reproducere a lui Venus de Medici. În sezonul al treilea, camera 
dispune de o masă de aur și marmură neagră, pe care se găsește un inel de aur încrustată 

cu smarald. Purtarea acestui inel reprezintă un fel de legământ, persoanele care îl poartă 
fiind considerate ca aparținând Sălașului Negru. La moartea fizică a persoanelor 
respective, inelul revine pe masă, în timp ce trupul acestora este dezintegrat instantaneu. 

Mai multe fotolii sunt împrăștiate în jurul camerelor, mai ales în sala de așteptare. Acestea 

sunt folosite de noul recepționer, Gerard, pentru fabricarea de tulpini (i.e. dubluri ale 
personajelor), prin așezarea unei semințe și combinarea acesteia cu părul subiectului. În 

sezonul final, Camera Roșie își revelează triplul rol: portal pentru distorsiuni spațio-
temporale, spațiu fantasmatic în care sălășluiesc spiritele rele, respectiv laborator de 

creare a unor dubluri negative pentru oamenii din realitatea fizică. Aceste dubluri 
potențează trăsăturile negative ale prototipului uman sau acționează împotriva acestuia, 
dacă personajul este pozitiv. Tulpinile sunt confecționate din semințe speciale și material 
organic prelevat de la sursă (păr etc.). Acestea sunt capabile să rețină amintiri de la sursele 
lor. În serial, sunt menționate tulpini pentru Lois Duffy, Diane Evans și Dale Cooper. În 

acest fel, imaginile răului cuprind dimensiunea antropomorfică a conștiinței colective, 

materializându-se în realitatea fizică și sporind confuzia la nivelul acțiunii personajelor. 
În timpul șederii lui în Black Lodge, Dale Cooper a întâlnit dublura Laurei Palmer, a 

lui Leland Palmer, a lui Annie Blackburn, a lui Maddy Ferguson, a Carolinei Earle și a lui 
însuși. Propria sa dublură evadează din Black Lodge, își asumă identitatea sursei și, în 
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plus, creează o altă dublură, pentru a păcăli entitățile din Black Lodge. Acești omologi 
malefici sunt aproape identici cu sursa, exceptând ochii. În Black Lodge, dublurile au irișii 
albi și, în afara tărâmului, negri. Prin introducerea în scenă a dublurilor, planurile 

narative din sezonul al treilea se complică simțitor în bucle de ficțiune și realitate. Apariția 
tuturor spiritelor deja menționate, alături de un demon feminin identificabil încă în 
mitologia sumeriană, Judy, o distrugătoare a lumilor, este explicată, în sezonul al treilea, 
prin testele nucleare care au produs o falie spațio-temporală, permițând reintrarea în 
realitatea fizică a chipurilor răului, care vor căpăta o putere incomensurabilă, vor utiliza 

electricitatea ca vehicul între lumi etc. 
De asemenea, butaforia tărâmurilor implică o puternică impresie a predestinării 

personajelor, care, deși, parțial, ajung la o conștiință expansivă, la o înțelegere a miturilor 
și a fantasmelor care le împresoară, nu pot scăpa, totalmente, de umbra lor negativă. 
Tentativele de distorsionare a spațio-timpului, în efortul de restabilire a echilibrului și de 

mântuire spirituală nu fac decât să agraveze o realitate ultragiată, în esența ei, de 
omniprezența răului. Lumea serialului este, literalmente, bântuită de toate păcatele 
omenirii, de la cele personale (crime, violență domestică, incest, viol etc.) la cele colective 
(poluare, experimente nucleare, conflicte armate, ruperea brutală de mediul natural și 

transformarea acestuia într-un vast depozit de resurse și de gunoaie). Locul Sălașului Alb 

este luat de Marea Purpurie, în largul căreia tronează o fortăreață imensă, monocromă, 
situată pe un atol stâncos. Încăperea din turn pare a fi o navă care plutește prin cosmos. 
Există două entități, una masculină, alta feminină, care locuiesc aici și care o 
predestinează pe Laura Palmer, mult înainte de nașterea ei în realitatea fizică, să lupte cu 

răul întruchipat de Bob. Pe un monitor uriaș, cele două entități observă derularea testului 
nuclear Trinity, începutul dezastrului pentru omenire. În timpul detonării bombei, 
chipuri ale întunericului și ale unor distorsiuni fantasmatice, imagistice și sonore, emerg, 

succedate fiind de o nebuloasă cosmică și de un magazin (convenience store) prin fața 

căruia se perindă o mulțime de oameni în negru. O figură plutind în spațiu pare să 
regurgiteze o substanță albă conținând o mulțime de sfere. Într-una dintre aceste sfere 

apare chipul lui Bob gravat în piatră. Această revărsare psihedelică de chipuri, lumini, 
umbre, flăcări și zgomote infernale este comparabilă, ca frumusețe estetică, cu secvența 

călătoriei în hiperspațiu din Odiseea spațială 2001, capodopera cinematografică a lui 
Kubrick, sau cu filmele experimentale practicate de cineaști precum Stan Brakhage. 
Consecința vizionării acestui film de orori este imediată: ca reacție, entitatea masculină, 
levitând, acționează un mecanism similar unui fonograf, desprins din propriul lui cap, din 
interiorul căruia apare o sferă aurie cu chipul Laurei Palmer. Entitatea feminină sărută 

sfera și o trimite, prin monitorul care reproiectase testul nuclear, spre Pământ. Laura 

Palmer apare, astfel, ca un mesager al zeilor, fiind zămislită, în spirit, precum Zeus a 
zămislit-o pe Atena, în mitologia greacă. Toate evenimentele ulterioare duc însă la 
coruperea acestui spirit pur, care este, la fel ca toate celelalte personaje, umbrit de cel 
puțin o dublură malefică. În realitatea fizică, Laura Palmer s-a confruntat cu un tată 
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incestuos, posedat de un demon masculin (Bob), cu o mamă nepăsătoare, posedată ce un 
demon feminin (Judy), cu un anturaj dubios format din colegi de liceu care consumă 
droguri și cunoștințe implicate în trafic de droguri, prostituție, crime. Destinul Laurei 

Palmer, ca și destinul tuturor personajelor, închipuie o alegorie a marasmului unei 
societăți consumiste, falimentare în valori și tributare răului. Întreaga simbolistică a 
miturilor și ritualurilor magice implicate este mult mai bogată decât am reușit să o 
schițăm, însă ea oferă, în toată amploarea, o cheie paradoxală de înțelegere a aceleiași 
condiții umane care face subiectul alegoriei regizorale. 

 
5. Twin Peaks din perspectiva semanticii modale și a lumilor ficționale 
 

Evenimentele prezentate sunt doar o parte din piesele de puzzle ale serialului. Un 
sentiment de rezonanță este propus în acest proces creator, în măsura în care câmpul 

realității își dezvăluie secretele, ca și cum întreaga experiență personală a regizorului ar 
fi transmutată în lumea serialului, creând noi conținuturi în baza unei ordini semiotice 
revelatoare. Acest proces sugerează coexistența unor antinomii virtuale în însuși nucleul 
creativității, antinomii care vor continua să se dezvolte în tipare disociative, cuprinzând 

personalități scindate, lumi suprapuse, realități fluctuante, fractali de conștiință. Oroarea 

și frumusețea universurilor ficționale deschise în vadul acestei realități empirice, la rândul 
ei ficționalizate, se naște din continua solicitare a conștiinei estetice în decelarea 
nivelurilor narative. Frecvent, o realitate prezentată ca reală se dovedește, ulterior, o stare 
onirică de conștiință. Visele au propria lor realitate, care contrazice parțial sau total 

experiența realității cotidiene. Visele induc o cu totul altă viziune a personajelor sau a 
fenomenelor, iar spectatorii sunt încurajați să proceseze noile conținuturi în calitate de 
ficțiuni nonfictive. Visele acționează ca viruși în organismul realității, implementând 

diferite tipare narative, digresiuni parazitare care transformă intriga și fac din personaje 

fie marionete într-un balet mecanic, fie embleme ale unor stări de conștiință. În acest 
context, dublul, dimensiunea fizică și cea metafizică, diviziunea, deghizarea, izolarea, 

substituirea părților corpului reprezintă fetișizări ontologice ale trupului și ale spiritului. 
Conștiința este un ecran pe care semne și fragmente de lumi alternative sunt 

proiectate, în interconexiuni de câmpuri unificatoare. Cu alte cuvinte, este un proiector 
imaginativ care oferă consistență referențială lumilor ficționale. Nivelele de existență sunt 
captate în cadrul filmic, însă straturile de realitate narativă configurează un univers 
ficțional multidimensional, modelat de subiectivitate absolută. Din această perspectivă, 
Twin Peaks este o formă pentru un nou design al conștiinței. Este o invitație la perceperea 

realității într-o modalitate nouă. Este o cheie pentru a înțelege posibilitățile nelimitate de 

expansiune a orizonturilor cunoașterii. Lynch este perfect conștient că suportul cognitiv 
al experienței nu poate umple golurile de înțelegere a modului cum conștiința individuală 
se conectează la întregul univers și cum reușește să creeze cunoaștere dincolo de cele cinci 
simțuri. În termenii lui Heidegger, o simplă sumarizare a datelor furnizate de simțuri nu 
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poate da seamă de modul cum operează cunoașterea10. Lynch joacă rolul de avocat al 
diavolului pentru a schimba perspectiva de raportare la internalizarea realității de către 
subiecții umani. Între posibilitate și certitudine, se dezvoltă o zonă gri, de latențe 

cognitive. Twin Peaks explorează această zonă gri, ca un experiment constant în materie 
de metafizică, cercetare științifică, religie, comportament social, psihologie. Poveștile 
create adună fragmente de conștiință ale unor indivizi tulburați. Realitatea devine astfel, 
dintr-o pură abstracție, factorul progresului uman în expansiunea de conștiință.  

Lynch introduce în scenă personaje cu personalitate tulbure, tocmai pentru a 

extrapola perspectivele acestora asupra realității lor, permițându-le un discurs eliberat de 
orice prejudecăți. Făcând asta, regizorul îi provoacă pe spectatori să își extindă propria 
cunoaștere dincolo de contradicțiile survenite în lumea serialului. Lynch împărtășește o 
doză serioasă de radicalism în ceea ce privește înțelegerea realității prin raportare la 
identitatea unui individ. Personalitatea scindată afectează viața unui personaj precum 

Harold Smith, de exemplu, până în punctul în care depășirea granițelor morale și 
adâncirea în nebunie îl conduc la sinucidere. Am putea presupune însă că, din anumite 
motive, cineva i-a jucat o festă, implantându-i în conștiință toate experiențele pe care și 
le amintește ca fiind reale. Acest scenariu este extrem de plauzibil, ținând cont de modul 

în care Lynch se joacă cu personajele sale. Astfel, viața personajului s-ar desfășura într-o 

buclă de realitate consimțită, fără ca personajul să își dea seama de situația sa reală. În 
acest caz, și perspectiva de interpretare ar trebui modificată, pe măsura înțelegerii 
faptului în sine care acționează ca bază și impuls de comportament ilutrativ pentru 
angoasele condiției umane postmoderne. Regizorul își plasează experimentul la granița 

cu experiența hiper-realității, într-un vortex care sfâșie pânza concreteței empirice prin 
stări hipnotice de conștiință, discontinuități spațio-temporale, universuri paralele și 
mesaje ascunse în țesătura realității imediate. Evident, el folosește strategii narative 

specifice pentru a oferi doza inerentă de suspans. Însă concepția sa filosofică privind 

creativitatea deschide calea unor sensuri mai profunde11. Viața cotidiană revelează 
posibilități latente. Personajele, locurile, mediul sunt similare lumii noastre, însă natura 

lor simbolică le transformă în embleme ficționale. Este binecunoscut faptul că Lynch leagă 
evenimentele cotidiene din serial de manifestarea unor inteligențe superioare. 

Sincronicitățile și epifaniile conectează spațiul cotidianului cu experiența divinității. 
Astfel, pe de o parte, serialul în sine, ca produs artistic, este rezultatul unor inteligențe din 
spatele cortinei (scenariștii, regizorul) și, pe de altă parte, evenimentele factuale din 
realitatea serialului sunt puse în scenă de inteligențe superioare (divinitatea ca forță 

 
10 Martin Heidegger, „The Problem of Reality in Modern Philosophy”, în Supplements: From the 

Earliest Essays to "Being and Time" and Beyond, ed. John van Buren (New York: State University of 

New York Press, 2002), 43. 
11 Paleta strategiilor regizorale, dar și filosofia sa asupra filmului contemporan se regăsesc în David 

Lynch, Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness, and Creativity (New York: Penguin Group, 

2006). 



Eon, vol. 2, nr. 2 / 2021 
 

126 
 

ubicuă, spiritele „bune” și cele „rele”, potentații corporatiști sau militari etc.). Acest proces 
de înscenare în ramă ilustrează perfecta osmoză dintre realitățile evanescente care plutesc 
în „multiversul” conștiinței creatoare. 

Dacă plasăm discuția în termenii semanticii modale, este indubitabil faptul că 
telespectatorii se vor orienta, în decelarea planurilor narative, după conceptul de 
încredere, mai degrabă decât după conceptul de adevăr12. Umberto Eco descrie 
enciclopedia noastră globală în termeni de „încredere”, un concept care, adesea, 
surclasează conceptul de „adevăr”. Eco argumentează faptul că majoritatea dintre noi ne 

bazăm pe experiențe de interfață în construirea propriului sistem de credințe, convingeri 
și valori cu privire la realitate (sau la „istorie”, în termeni mai generali). Aceasta este o 
consecință a imposibilității noastre fizice de a face față tuturor evenimentelor și 
informațiilor în fluxul istoriei. Nu putem obține o experiență cognitivă globală, nu putem 
observa sau verifica efectiv tot ceea ce se întâmplă la un moment dat, la un anumit punct 

în timp. De aceea, credem că informatorii noștri acționează de bună credință atunci când 
ne informează sau ne livrează datele realității. La scară mai amplă, a decide permanent 
dacă un fapt sau altul este adevărat sau fals implică o sumedenie de alegeri dificile pentru 
noi. Eco îl citează pe Hillary Putnam, care argumentează că cunoașterea noastră directă 

atinge doar 10% din fundalul de cunoaștere globală din care alegem să ne informăm 

despre problemele realității. Restul de 90% este oferit de alți informatori, printre care 
oameni de știință, profesori, jurnaliști, politicieni, formatori de opinie etc., fapt care 
afectează semnificativ modul nostru de înțelegere a tot ceea ce se întâmplă în lumea 
noastră empirică13.  

Lynch, perfect conștient de această „anxietate a influenței” care modelează permanent 
conștiința individuală și colectivă prin intermediari, speculează scenaristic dezordinea 
socială, entropia individuală și stările alterate de conștiință, configurând lumi decadente, 

în care conspirațiile, corupția politică, crima, dependența de droguri, stările halucinatorii 

și nebunia portretizează toate la un loc o imagine oribilă a prezentului ticăloșit. Este o 
lume a haosului, guvernată de dorința secretă de a vedea spectacolul distrugerii dus până 

la ultimele consecințe. Lynch a preluat elemente din lumea reală, le-a reconstruit și le-a 
modelat în acord cu necesitățile sale ficționale, reevaluând estetic echilibrul precar dintre 

două realități distincte: a lumii empirice actuale și a lumii posibile, mereu emergentă în 
interstiții hermeneutice. Făcând distincția între semnele lumii actuale și ceea ce Foucault 
numește „spațiile albe” care le înconjoară pe primele, cineastul descoperă, în cadrul 
suspendării discursului narativ clasic, o excelentă alternativă la „teroarea codului”14 

 
12 Pentru o perspectivă detaliată asupra acestei dihotomii conceptuale, trimitem la Umberto Eco, Six 

Walks, 89-92, 130. În ceea ce îl privește pe Gregory Currie, în actul interpretării trebuie să atribuim 

autorului o încredere în contradictorialitatea lucrurilor, de exemplu, cvadratura cercului sau călătorii 

incoerente în timp – Gregory Currie, The Nature of Fiction (Cambridge: Cambridge University Press, 

1990), 87. 
13 Umberto Eco, Six Walks, 89. 
14 Jean Baudrillard, Simulacres et simulation (Paris: Galilée, 1981), 217. 
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(Baudrillard) în practica convențională a televiziunii contemporane. Din acest punct de 
vedere, Twin Peaks reprezintă o proiecție dincolo de science-fiction. Lynch deconstruiește 
pentru a reconstrui, pentru a umple golurile din fundalul nostru cognitiv, pe care le 

speculează în manieră neliniștitoare. Unele personajele sunt dotate cu capacități 
extrasenzoriale, călătorind în alte timpuri și dimensiuni și deschizând canale de 
comunicare cu forme necunoscute de energie. Altele subzistă în zonele neliniștitoare ale 
minții tulburate.  

Miturile deschid o dimensiune către lumea reală, care este, din perspectiva lumii 

ficționale, nonactuală. Ca expresii modale, miturile apelează la simțul comun al 
telespectatorilor pentru a induce ideea de autenticitate a ambiguității referențiale din 
discursul filmic. Ele reprezintă un mod elocvent de a orienta gânduri și de a pregăti 
conștiința pentru stimularea unui răspuns mai degrabă emoțional, empatic. În acest mod, 
spectatorii devin mai deschiși, mai disponibili să considere faptele prezentate drept 

reale15. Atunci când încercăm să verificăm dacă unele afirmații ale unui personaj ar putea 
fi cuprinse într-un cadru mai general16, le putem lua în considerare în raport cu propriile 
declarații ale lui Lynch despre ele, ca parte din strategia narativă care va reliefa valoarea 
a ceea ce personajele afirmă. Perspectiva auctorială restaurează un grad de incertitudine, 

de posibilitate în progresia cunoașterii, făcând din Twin Peaks un labirint de lumi posibile 

la o scară de multivers concentric. 
Planează, totodată, un grad constant de incertitudine în ceea ce privește natura 

timpului în Twin Peaks17. Imaginea timpului, așa cum transpare prin prisma 
evenimentelor din serial, este extrem de contradictorie, fapt care deja induce o 

perspectivă neliniștitoare în legătură cu simțul realității. Obiecte contradictorii apar la tot 
pasul nu doar în lumea ficțională, ci și în realitatea empirică. Lumina este compusă, în 
simultaneitate, din unde și particule. Însăși lumea noastră cotidiană găzduiește entități și 

structuri psihologice precum dorințe, vise, simboluri. Lumile coerente emerg într-un 

 
15 Thomas Pavel susține că ontologia ficțiunii are nevoie de obiecte relaționate cu nivelele cotidiene de 

existență, mai degrabă decât entități matematice, spre exemplu. Oricum, aceste obiecte ideale nu pot fi 

atribuite la modul imediat lumii reale. Statutul lor pare a fi cel al unor proiecte neterminate sau utopii, 

fapt care determină ca echilibrul între ficțiune și lumea empirică să devină o problemă neliniștitoare 

pentru filosofi, semanticieni și semioticieni, conducând, în ultimă instanță, la ceea ce Richard Routley 

a numit  „paradoxul realității” – Thomas Pavel, Fictional Worlds (Cambridge: Harvard University 

Press, 1986), 49. 
16 În conformitate cu teoria lui Terence Parsons, înțelegem lumile ficționale prin extrapolarea sensului 

și prin proiectarea unei imagini globale care se va modifica și se va lărgi progresiv pe măsura imersiunii 

în respectiva lume. Rezultatul final este o imagine maximală, creată pe baza unui principiu de evidență 

totală, care extinde ceea ce este desemnat prin discurs într-un act de interpretare ulterioară, în 

interferența dintre cunoștințele receptorilor și cadrele contextuale – Terence Parsons, Nonexistent 

Objects (New Haven: Yale University Press, 1980), 179-80. 
17 Lumea actuală (și, implicit, lumile posibile asociate acesteia) depinde covârșitor de dezvoltarea 

fizicii. Pentru a acoperi toate posibilitățile în materie, devine evident că opiniile noastre modale se 

modifică în acord cu modificarea opticii fizicienilor – David Lewis, „Possible Worlds”, în The Possible 

and the Actual, ed. Michael J. Loux (Ithaca: Cornell University Press, 1979), 189. 
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proces de idealizare conceptuală, deși conștiința dezvăluie lumi incongruente cu mult 
înainte ca lumile ficționale să devină mai mult sau mai puțin capabile de coeziune18. 
Timpul capătă un statut special, în măsura în care deține un rol fundamental în fabricarea 

realității19. În Twin Peaks, experiențele-limită conduc la reversibilitatea timpului sau la 
suspendarea acestuia. Lynch mizează, în scenariul său, pe calitatea interacțiunilor umane 
în spațiu-timp. Buclele temporale sunt doar o parte a unui scenariu în care timpul însuși 
este considerat drept un impuls hipnotic conform căruia indivizii acționează și se 
comportă așa cum ar acționa și s-ar comporta în toate circumstanțele în care le-ar fi 

plasată viața. În consecință, „faptele reale” sunt o noțiune înșelătoare, în măsura în care 
orice evenimente ficționale pot fi numite fapte reale din perspectiva realității încapsulate 
în respectiva lume. Personajele există, ca ființe, în numeroase realități paralele, fiecare 
dintre acestea având propriile legi de funcționare și propria coerență internă. Sunt 
conștiente de existența unei singure realități, fiindcă sunt preocupate de ea în prim-plan. 

Însă alte realități pătrund în sfera lor de existență prin vise, meditație, fenomene 
extrasenzoriale, stări de alterare indusă a conștiinței (călătorii psihedelice, halucinații, 
consum de droguri). Încercând să acceseze aceste dimensiuni paralele, personajele 
modifică întreaga formă a lumii lor. Există însă diferite niveluri de interpretare a acestei 

abordări ontologice20. Dale călătorește în alte lumi, unde găsește o copie a sa. Pentru a o 

salva pe Laura, el reușește să modifice cursul evenimentelor. Acest fapt indică timpul 
drept o dimensiune calitativă a ființei, prin care personajul își extinde zonele de realitate 
sau, mai corect spus, de conștiință a realității, evidențiind diferența dintre „being fiction” 
și „being regarded as fiction”21.  

În concluzie, realitatea are o natură eterogenă în cadrul lumii ficționale întruchipate 
de Twin Peaks. Este dificil să distingem realitatea (lumile ficționale au propria realitate, 
dată de dimensiunile lor referențiale) de vise ori de stările alterate de conștiință, de 

exemplu. În fapt, visele și stările alterate de conștiință își instituie propria realitate, fapt 

care ne face să credem că lumile ficționale gravitează în bucle concentrice de realitate. 
Aceste realități „parazitare” tind să absoarbă realitatea empirică în procesul de 

ficționalizare. În al doilea rând, este paradoxal faptul că cineastul lasă permanent loc de 

 
18 Thomas Pavel, Fictional Worlds, 79-80. 
19 Succesiunea temporală reprezintă un caz simplu de accesibilitate asimetrică. După părerea lui 

Thomas Pavel, am putea ajunge în lumea lui ianuarie 1999 având ca punct de pornire lumea lui ianuarie 

1991. Accesibilitatea și alternanța însoțesc intuiția conform căreia unele stări de lucruri ar fi legate între 

ele, în timp ce altele, nu. Avem acces la unele alternative, dar suntem izolați de lumile imposibile – 

Thomas Pavel, Fictional Worlds, 71. 
20 David Lewis argumentează că toate lumile posibile, cu multitudinea obiectelor constitutive lor, sunt 

la fel de reale ca lumea noastră empirică. Această formă de posibilism este însă una extremă, 

contraintuitivă. Mai degrabă, lumile posibile reprezintă modele abstracte care pot fi concepute drept 

entități abstracte sau constructe conceptuale.  
21 Pentru această problemă, a se vedea  Ştefan Oltean, „Possible Worlds and Truth in Fiction”. Journal 

of Literary Semantics XXVI, no. 3 (1997): 173-90, respectiv Ștefan Oltean, „Reflecţii asupra 

ficţionalităţii”, Steaua LII, nr. 633 (aprilie 2001): 67-71. 
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interpretări în privința statutului ontologic al lumilor sale. Chiar dacă este ficțiune, lumea 
orășelului Twin Peaks este una posibilă, având propria istoricitate și fluctuație 
pancronică. Până și sincronicitățile reprezintă o strategie narativă care fac din Twin Peaks 

o opera aperta, creând un lanț de realitate ficțională ambiguă. Lynch are intenția să 
demonstreze că evenimentele desfășurate sunt autentice la un anumit nivel de înțelegere. 
Toate eforturile creatoare ale lui David Lynch sunt conduse de ideea realității ca ficțiune 
nonfictivă. Ficțiunea evadează din limitele sale și se reconfigurează în realități modale, 
recentrând realitatea empirică astfel încât să fie imposibil de descoperit complexitatea 

latentă a propriei fabricări. În ultimă instanță, realitatea devine o bătălie de idei dusă pe 
tărâmul fantasmatic al conștiinței subiective, transformând serialul într-un mit în sine, 
un mit al propriei întemeieri. 
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