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Zostaliœmy lekarzami, by leczyæ choroby. To, co naprawdê unieszczêœliwia wiêkszoœæ 
z nas, to fakt, ¿e musimy leczyæ pacjentów .

Humanitaryzm jest przereklamowany

Oto diagnosta ostatniego kontaktu i medyczny specjalista ds. misji niewykonalnych 
— Gregory House. Egocentryczny, z³oœliwy, bezwzglêdny. Narkoman z detektywi-
styczn¹ obsesj¹, manipulant, geniusz, z³o wcielone. Kochamy go jednak nie dla zalet, 
ale mimo wad, a nasze uwielbienie jest tym mocniejsze, im wiêksz¹ mamy pewnoœæ, 
¿e dzieli nas nieprzepuszczalny parawan szklanego ekranu. Owszem, dr House to aro-
gant i aspo³ecznik, jednak w odró¿nieniu od wiêkszoœci znanych nam lekarzy okazuje 
siê te¿ diablo skuteczny. A zreszt¹... na arogancjê te¿ trzeba sobie zas³u¿yæ. Co kryje 
siê pod t¹ mask¹ gbura i mizantropa? House kilka razy udowodni³, ¿e tli siê w nim 
jednak jakaœ iskierka cz³owieczeñstwa. A mo¿e tylko blefowa³?

Jedyna wartoœæ zaufania, którym obdarzy³ ciê pacjent, jest taka, 
¿e mo¿esz nim manipulowaæ

Mówi siê, ¿e House to mordercza mieszanka Sherlocka Holmesa, nietzscheañskiego 
nadcz³owieka i retora-taoisty. A mo¿e jest zwyczajnym bucem? Genialnym, ale jednak 
bucem? Jeœli chcesz dowiedzieæ siê, co skrywa on przed Tob¹, i masz ochotê zde-
maskowaæ jego ma³e k³amstewka, wielkie ³garstwa oraz mroczne tajemnice, mo¿esz 
to zrobiæ w³aœnie teraz. Czy wystarczy Ci odwagi, by roz³o¿yæ ten nieprzewidywalny 
umys³ na czynniki pierwsze? Wybór nale¿y do Ciebie. Je¿eli zdecydujesz siê na tê 
ryzykown¹ grê, nie bêdziemy Ciê mogli powstrzymaæ. Tylko upewnij siê, ¿e obok jest 
ktoœ, kto zd¹¿y przeprowadziæ intubacjê. I pamiêtaj — nigdy nie ufaj lekarzom!

http://onepress.pl/ksiazki/hausef.htm
http://onepress.pl/ksiazki/hausef.htm
http://onepress.pl/zakupy/add.cgi?id=hausef
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Logika zgadywania

w opowieściach o przygodach

Sherlocka Holmesa

i w serialu Dr House

Jerold J. Abrams

Nie, nie! Nigdy nie zgaduj�. To skandaliczny nawyk
— destrukcyjny dla logiki.

 — Sherlock Holmes w Znak czterech1

Szykuje się rozgrywka!

Doktor Gregory House ��czy w sobie cechy trzech bohaterów stworzonych
przez sir Arthura Conana Doyle’a: Sherlocka Holmesa, Johna Watsona
i Tobiasza Gregsona. Nazwisko lekarza w j�zyku angielskim jest synonimem
s�owa „Home” i brzmi tak samo jak nazwisko detektywa Holmesa w jego
w�asnych ustach (mimo �e „Holmes” pisze si� z „s” na ko�cu). Zwracaj�c si�
do House’a jako lekarza, u�ywamy s�owa „doktor”, zupe�nie tak samo
jak Holmes zwraca si� do swojego zaufanego przyjaciela i pomocnika,
                                                          
1 Por. Arthur Conan Doyle, Znak Czterech, Prószy�ski i S-ka, Warszawa 1997.
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dr. Watsona. Postaci z powie�ci Doyle’a, Watson i Holmes, by�y wzorowane
na prawdziwych lekarzach. Arthur Conan Doyle uko�czy� studia medyczne,
prowadzi� w�asn� praktyk� lekarsk� i by� zapatrzony (tak jak Watson
w Holmesa) w dr. Josepha Bella, lekarza pracuj�cego w Royal Infirmary
w Edynburgu. To w�a�nie cechy charakteru tego cz�owieka oraz jego niemal
magiczne umiej�tno�ci dedukcji Doyle przeniós� na posta
 detektywa Sher-
locka Holmesa2. Pierwsze imi� bohatera serialu Dr House to nieco trudniejsza
zagadka, ale… odnajdujemy nawi�zanie do niego w nazwisku bohatera
opowiadania Studium w szkar�acie, detektywa ze Scotland Yardu, Tobiasza
Gregsona. Holmes wyja�nia Watsonowi, �e Gregson jest „najinteligentniej-
szym detektywem Scotland Yardu”, jednym z najlepszych „w�ród z�ych”3.
Gregson przychodzi do Holmesa ze swoimi najtrudniejszymi sprawami, tymi,
których nie potrafi rozwi�za
 sam, zupe�nie tak samo jak Cuddy przekazuje
House’owi najtrudniejsze przypadki, gdy �aden inny lekarz w szpitalu
Princeton-Plainsboro nie ma pomys�u, jak uratowa
 pacjenta. Ograniczenia
intelektualne Gregsona i Watsona s� wa�ne, poniewa� s� obrazem stosunku
czytelnika do fenomenu Holmesa. Dzi�ki Watsonowi spogl�damy bowiem
na genialnego Holmesa z perspektywy kogo�, kim nie jeste�my. Podobnie
te� nie byliby�my w stanie sympatyzowa
 (nie mówi�c ju� o uto�samianiu si�)
z genialnym House’em, gdyby nie jego wady osobowo�ciowe i fizycz-
na u�omno�
. To one go humanizuj�, tak jak Watson i Gregson humanizuj�
Holmesa.

House i Holmes

Niew�tpliwie posta
 House’a nie jest tylko kopi� Holmesa. W pewnym
sensie House jest Holmesem, istniej�c jakby w zawieszeniu pomi�dzy dwo-
ma równoleg�ymi uniwersami — jednym, istniej�cym, zlokalizowanym

                                                          
2 Christopher Morley, „In Memoriam” w The Complete Sherlock Holmes, s. 8 oraz

Thomas Sebeok i Jean Umiker-Sebeok, „»You Know My Method«: A Juxtaposition
of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes” w The Sign of Three: Dupin, Holmes,
Peirce, red. Umberto Eco i Thomas Sebeok, Indiana University Press, Bloomington
1983, s. 30 – 31.

3 Arthur Conan Doyle, Studium w szkar�acie, KW SAWW, Pozna� 1994, przek�ad
Anna Cetera, s. 40.
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w Princeton-Plainsboro i drugim, z przesz�o�ci, po�o�onym w pobli�u 221B
Baker Street w Londynie4. House nawet mówi tak jak Holmes. Na przyk�ad,
spogl�daj�c na chor� pacjentk� w pilocie pierwszego sezonu, u�ywa zwrotu:
„Je�li to nie nowotwór, to kim s� podejrzani?”, a kiedy zagadka tajemniczej
choroby zosta�a ju� rozwik�ana, konkluduje z dum�: „Rozwi�za�em zagadk�,
moja rola sko�czona”. Na drodze od podejrzanych do winowajców House
traktuje pacjentów niczym oszustów lub k�amców. Podobnie Holmes
podchodzi do swoich klientów. Czy s� chorzy czy nie, zawsze znajduj�
si� na jego drodze, wi�c House stara si� ich „obej�
”. W�amuje si� do ich
domów, przyw�aszcza sobie ich rzeczy, szpera w szufladach — wszystko po
to, �eby znale�
 wskazówki i zebra
 dowody — zupe�nie tak samo jak
Holmes5.

I tak jak Sherlock Holmes, House tak�e mo�e liczy
 na pomoc. Ma do
swojej dyspozycji zespó� m�odych lekarzy: Cameron, Foremana i Chase’a,
którzy s� niczym trzej Watsonowie. Ka�dy z nich specjalizuje si� w innej
dziedzinie medycyny. Nie s� oni jednak przyjació�mi lub osobami, którym
House si� zwierza — w przeciwie�stwie do Watsona, którego Holmes
nazywa swoim przyjacielem. Ta rola jest zarezerwowana dla dr. Jamesa
Wilsona — zauwa�my, �e ci bohaterowie maj� te same inicja�y (J. W.).
Wilson przez jaki� czas nawet mieszka z House’em. Watson i Holmes zaj-
muj� wspólnie mieszkanie przy Baker Street. Czwórka neo-Watsonów
zadaje House’owi pytania, które my, widzowie, sami chcieliby�my mu zada

podczas ogl�dania. Podobn� funkcj� pe�ni Watson. To on wypytuje Holmesa
o szczegó�y sprawy. To od tych „Watsonów” zale�y, jak blisko geniuszu
znajdzie si� czytelnik lub widz. Gdyby ich nie by�o, nie mieliby�my �adnej
szansy, aby zajrze
 do umys�ów tych fenomenalnych detektywów. House
i Holmes nie s� bowiem lud�mi zbyt otwartymi. To samotnicy, z nikim
niezwi�zani kawalerowie, którzy nie troszcz� si� specjalnie o innych ludzi,

                                                          
4 Zagadka dla prawdziwych fanów serialu oraz Sherlocka Holmesa. Na prawo od

drzwi domu, w którym mieszka dr House, znajduje si� tabliczka z numerem. Czy
kto� pami�ta mo�e, jaki numer znajduje si� na tabliczce? (por. np. ostatni odcinek 3.
serii, „Human Error”) — przyp. t�um.

5 Warto zauwa�y
, �e wiedza chemiczna House’a (co typowe dla lekarzy) jest
„gruntowna”, podczas gdy jego znajomo�
 anatomii „szczegó�owa, ale wybiórcza”
(por. Studium w szkar�acie, s. 26 – 27).
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potrafi� by
 opryskliwi i niemili — nawet wobec swoich pomocników.
W�a�ciwie to zale�y im prawie wy��cznie na rozwi�zaniu zagadki. Podpo-
rz�dkuj� temu wszystko inne: nauk�, zainteresowania muzyczne, zaj�cia
w czasie wolnym, a nawet uzale�nienie od leków. Wszystko jest dla nich
jedynie drog� prowadz�c� do uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Kto jest
sprawc�?”.

Logika House’a

W�ród tych wszystkich podobie�stw pomi�dzy House’em i Holmesem
najwa�niejsza jest metodologia pracy. Tak jeden, jak i drugi uwa�aj�, �e po-
s�uguj� si� dedukcj�. I obaj s� w b��dzie6! Wszyscy wielcy fikcyjni bo-
haterowie detektywi z powie�ci kryminalnych uwa�ali, �e dedukuj�,
a wi�kszo�
 z nich, jak Holmes, po prostu drwi ze zgadywania („Nigdy nie
zgaduj�”). A jednak Holmes zgaduje7 (por. The Sign of Three), tak samo
jak wszyscy detektywi i lekarze diagnostycy. Równie� House myli swoje
metody logiczne z dedukcj�: „S�d wymaga [dedukcyjnego] rozumowa-
nia” (odcinek „Acceptance”), „Dlaczego na to nie wpad�em? Pacjent
                                                          
6 Innym interesuj�cym podobie�stwem jest fakt, �e zarówno House, jak i Holmes

u�ywaj� lasek. House oczywi�cie korzysta z niej, poniewa� jego noga nie jest w pe�ni
sprawna. Holmes tak�e u�ywa laski (cho
 rzadko). W opowiadaniu Nakrapiana
przepaska niesie �mier� znajdujemy nast�puj�cy fragment: „W tej samej chwili,
gdy�my to us�yszeli, Holmes zerwa� si� z �ó�ka, potar� zapa�k� i z furi� pocz��
smaga
 sw� trzcin� przewód dzwonka”. [Owa „trzcina” w wersji oryginalnej to cane,
rzeczownik oznaczaj�cy zarówno „lask�”, jak i „trzcin�”, st�d t�umacz nie móg�
by
 pewien znaczenia; w innym miejscu znajduje si� nawet „laska trzcinowa”;
por. Tajemnica z�otego pince-nez, zbiór opowiada�, Wydawnictwo Pozna�skie,
Pozna� 1988, przek�ad opowiadania Nakrapiana przepaska niesie �mier� Witold Engel
— przyp. t�um.]. Natomiast w opowiadaniu Liga rudow�osych Watson relacjonuje
nast�puj�ce wydarzenie: „B�ysn��a lufa rewolweru, ale Holmes szpicrut� uderzy�
m��czyzn� w nadgarstek i bro� z brz�kiem upad�a na kamienn� pod�og�”
(Przygody Sherlocka Holmesa, Zielona Sowa, Kraków 2004, przek�ad Jaros�aw
Pa�ys, Katarzyna Surówka, s. 40). Szpicrut� mo�na uzna
 za odpowiednik laski.

7 Thomas Sebeok, Jean Umiker-Sebeok, „»You Know My Method«: A Juxtaposition
of Charles S. Peirce and Sherlock Holmes” w The Sign of Three: Dupin, Holmes,
Peirce, red. Umberto Eco i Thomas Sebeok, Indiana University Press, Bloomington
1983, s. 11 – 54.
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powiedzia� mi... �e go boli, a ja, ja powinienem wydedukowa
, �e gard�o
jest zaczerwienione...” (odcinek „Occam’s Razor”). Gdyby House i Hol-
mes naprawd� u�ywali dedukcji, wtedy ich decyzje by�yby bezb��dne i wol-
ne od zgadywanek, poniewa� w przypadku dedukcji, przy prawdziwych za-
�o�eniach, wnioski musz� by� w�a�ciwe. Na przyk�ad, wychodz�c od dwóch
tez: „Lekarze pope�niaj� b��dy” i „House jest lekarzem”, wiemy, �e wniosek
„House pope�nia b��dy” jest prawd� logiczn�. Mamy tego pewno�
, ponie-
wa� wiemy co� o lekarzach — wiemy na 100%, �e zdarza im si� pope�nia

b��dy. Nie jest to �adne przypuszczenie lub domniemanie. 	aden z wnio-
sków Holmesa nie jest pewnikiem. Wszystkie bazuj� na mniej lub bar-
dziej prawdopodobnych przypuszczeniach. To bardzo trafne przypusz-
czenia, ale ci�gle tylko przypuszczenia.

W odró�nieniu od Holmesa House — co interesuj�ce, wci�� myl�c
swoje metody z dedukcj� — nigdy nie zaprzecza, �e w jego rozumowaniu
wa�n� rol� graj� domys�y, mimo �e Cuddy nieustannie ma mu to za z�e.
Wró
my na chwil� do pierwszego odcinka pilota�owego:

Cuddy: Dlaczego podajesz Adler steroidy?

House: Jest moj� pacjentk�. Pacjentom podaje si� leki.

Cuddy: Nie na podstawie domys�ów! Przynajmniej nie od czasów
Tuskeegee i Mengelego.

House: Porównujesz mnie z nazist�? �wietnie.

Cuddy: Przerywam leczenie.

W tym przypadku Cuddy nie ma racji w dwóch sprawach. Uwa�a, �e
lekarze nie przepisuj� leków na podstawie swoich domys�ów. To nieprawda.
Robi� to nieustannie. Drugim b��dem jest postawienie znaku równo�ci
pomi�dzy nieetyczn� medycyn� i brakiem poprawno�ci procedury deduk-
cyjnej. Ka�da ga��� medycyny, niezale�nie od tego, czy jest etyczna czy
nieetyczna, podobnie jak ka�da nauka — bazuj� na przypuszczeniach.
House wie o tym, ale wie te�, �e to, co naprawd� przeszkadza Cuddy, to
brak dowodów poprawno�ci jego rozumowania. Niemniej jednak lekarz
akceptuje ów brak dowodów, uznaj�c go za jedn� z podstawowych zasad
medycyny, pomimo niew�a�ciwej definicji metody dedukcyjnej. Ponow-
nie odwo�ajmy si� do dialogu z pierwszego odcinka pierwszej serii:
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House: Nigdy nie ma jakiegokolwiek dowodu. Pi�ciu lekarzy rozpo-
zna�o pi�
 ró�nych chorób na podstawie tych samych objawów.

Cuddy: Ale ty nie masz �adnego dowodu. I niby nikt nic nie wie,
tak? Tylko zawsze w ko�cu okazuje si�, �e ty masz racj�?

House: Nieprawda, po prostu trudno mi leczy
, opieraj�c si� na
odwrotnej przes�ance. Dlaczego tak bardzo boisz si� pope�nienia
b��du?
Przyznaj�c si� do rozumowania z wliczonym w nie b��dem, House wy-

ra�nie ró�ni si� od Holmesa, który przechwala si�, i� jego metoda jest wolna
od b��dów: „Nie ma mowy o pomy�ce”8. Holmes utrzymuje tak, podpieraj�c
si� tez�, �e niemal zawsze ma racj�, a zatem jego dotychczasowe sukcesy
nap�dzaj� zbytni� pewno�
 siebie detektywa. Nie powinien tego robi

cho
by dlatego, �e ka�da jego sprawa obci��ona jest niew�a�ciw� defini-
cj� metodologii. Za to House nigdy nie pope�nia b��du stwierdzenia, �e
jest nieomylny. Pope�nia b��dy, ale wie te�, �e ka�dy z nich przybli�a go
do prawdy. Rozumie, �e u�omno�
 jego logiki opartej na przypuszczeniach
jest kluczowym elementem metodologii. Dlatego te� House — przynajm-
niej je�li chodzi o ten aspekt — ma przewag� nad Holmesem.

Z drugiej strony na korzy�
 Holmesa przemawia fakt, �e detektyw
o wiele wi�cej czasu po�wi�ca na samoanaliz�. A zatem — wiemy wi�cej
na temat stosowanej przez niego metodologii rozumowania — co z kolei
oznacza, �e mamy wi�cej danych niezb�dnych do jej oceny. Niestety House
trzyma swoje „metodologiczne” karty „przy orderach”. Ch�tnie us�yszeliby-
�my, co te� my�li sobie ten „holmesowski” geniusz — szczególnie je�li
chodzi o jego logik�, rozumowanie i znajdowanie wskazówek. Chcieliby�my
us�ysze
 na przyk�ad co� takiego:

Wi�kszo�
 ludzi, je�eli opisze pan im jaki� ci�g wydarze�, potrafi
przewidzie
 wynik tych dzia�a�. Przeanalizuj� wszystkie dane i wy-
ci�gn� wnioski. Niewielu jednak ludzi posiada umiej�tno�
 odtwo-
rzenia na podstawie ko�cowego rezultatu poprzedzaj�cego biegu
wydarze�. To w�a�nie t� umiej�tno�
 mia�em na my�li, mówi�c
o my�leniu „wstecz” lub te� inaczej my�leniu analitycznym9.

                                                          
8 Arthur Conan Doyle, Studium w szkar�acie, KW SAWW, Pozna� 1994, przek�ad

Anna Cetera, s. 54.
9 Ibidem, s. 184 – 185.
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Fragmenty takie jak ten przekazuj� nam co� wa�nego na temat Sher-
locka Holmesa. By
 mo�e detektyw nie ma racji, je�li chodzi o definicj� de-
dukcji, znaczenie b��dów i zgadywanie. Ale jego analiza dotycz�ca dedukcji
lub te�, jak sam j� ujmuje — rozumowanie wstecz — wygl�da dziwnie
podobnie do definicji domys�u. Zaczynamy od efektu dzia�ania widocznego
w tera�niejszo�ci, a potem �ledzimy zdarzenia, które doprowadzi�y do jego
zaistnienia — szukamy przyczyn. Cz�sto dochodzimy do niew�a�ciwych
wniosków, poniewa� do zaistnienia jakiego� konkretnego efektu mo�e
prowadzi
 wiele ró�nych przyczyn i trudno mówi
 w tym przypadku o wy-
dedukowaniu w�a�ciwej przyczyny. To musi by
 pojedyncze trafienie, przy-
puszczenie, do którego dochodzimy dok�adnie tak, jak opisa� Holmes.

Formalna wersja wstecznego rozumowania zosta�a zdefiniowana przez
ameryka�skiego filozofa i twórc� teorii pragmatyzmu, Charlesa S. Peirce’a
(1839 – 1914), który nazwa� taki proces abdukcj�, czyli — nie tak jak
Holmes — dok�adnie logik� wysuwania najbardziej prawdopodobnych
przypuszcze�: „abdukcja jest w rzeczy samej procesem wysnuwania domy-
s�ów”10. Oto jak wygl�da przebieg abdukcji:

Abdukcja

Zaobserwowano zadziwiaj�cy fakt C.

Gdyby zdarzy�o si� A, C mog�oby by
 konsekwencj� A.

St�d istnieje powód, by podejrzewa
, �e A naprawd� si� zdarzy�o11.

Abdukcja sk�ada si� z trzech kroków. W pierwszym mamy do czynienia
z zaskoczeniem, anomali�; medycyna zajmuje si� zreszt� anomaliami
w dzia�aniu organizmów. W odcinku pt. „Acceptance” House stwierdza:
„Lekarze uwielbiaj� anomalie”12. Po poznaniu charakteru anomalii Ho-
use stara si� pozna
 jej �ród�o, szukaj�c przyczyn mog�cych przynosi


                                                          
10 Charles S. Peirce, „On the Logic of Drawing History from Ancient Documents”

w The Essential Peirce: Selected Philosophical Writings, tom 2 (1893 – 1913) red.
The Peirce Edition Project, Indiana University Press, Bloomington 1998, s. 107.

11 Ibidem, s. 231.
12 W �wiecie medycyny, a z pewno�ci� w serialu Dr House, te anomalie powstaj�

zupe�nie przypadkowo.
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obserwowany efekt. Jaki ci�g wydarze� o charakterze naturalnym lub
kulturalnym mo�e prowadzi
 do takich rezultatów? Analizuj�c �cie�k�
konsekwencji wstecz, od wyników do przyczyny, a potem z powrotem, House
wybiera najbardziej prawdopodobn� przyczyn�, a nast�pnie zleca testy,
�eby przekona
 si�, czy ma racj�. Jego dzia�anie bazuje oczywi�cie na
domys�ach, przypuszczeniach. Mo�e si� myli
, ale nawet je�li jest w b��dzie,
to zdobywa nowe dane i dzi�ki temu mo�e przeprowadzi
 lepsz� abdukcj�.

Jednym z powodów tego, �e proces abdukcji tak cz�sto prowadzi do
b��du, przynajmniej z punktu widzenia logiki, jest fakt, i� jest on u�omny
— to znaczy, �e nie ma pewno�ci co do tego, i� nasze konkluzje b�d�
prawdziwe, nawet je�li prawdziwe s� przes�anki. A zatem mo�emy na przy-
k�ad wyj�
 od zadziwiaj�cego rezultatu i sformu�owa
 ca�kiem sensown�
regu�� wyja�niaj�c� zaistnienie okre�lonego stanu, lecz równie dobrze nasze
rozumowanie mo�e okaza
 si� b��dne. Okre�lone wyniki nigdy nie b�d�
(bo nie mog� by
) efektem wy��cznie tych a nie innych przyczyn. Ale wtedy
wracamy do samej istoty sprawy, poniewa� nikt nigdy nie twierdzi�, �e ro-
zumowanie abdukcyjne prowadzi do poznania jedynie poprawnej przy-
czyny. Abdukcja prowadzi do zdefiniowania rozs�dnej hipotezy na temat
tego, co mo�e by� przyczyn�. To co� wi�cej ni� strza� w ciemno�ci, ale
czasami niewiele ponadto.

Proces abdukcyjny House’a

W ka�dym odcinku serialu Dr House lekarz zajmuje si� jednocze�nie
przynajmniej dwoma chorymi: jeden z nich jest zwykle pacjentem przy-
szpitalnej kliniki, a drugi to przypadek przekazany mu specjalnie, b�d�cy
dla niego wyzwaniem. Te dwa przypadki wi��� si� z dwoma rodzajami
abdukcji — Umberto Eco u�ywa w tym kontek�cie dwóch terminów, które
mo�na przet�umaczy
 jako: „nadkodowane” i „niedokodowane”13. Pacjenci
z kliniki zwykle nie s� dla House’a wielkim wyzwaniem, te przypadki s�
proste, dzi�ki czemu lekarz potrafi przy okazji rozwi�zania podstawowego

                                                          
13 Thomas Sebeok, Jean Umiker-Sebeok, The Sign of Three: Dupin, Holmes, Peirce, red.

Umberto Eco i Thomas Sebeok, Indiana University Press, Bloomington 1983,
s. 206 – 207.
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problemu wyci�gn�
 i przedstawi
 widzom zaskakuj�ce informacje dodat-
kowe. Pewien m��czyzna zastanawia si�, dlaczego jego skóra ma kolor po-
mara�czy. House wie to od razu, ale wie te� co� wi�cej. Oddajmy mu g�os:

House: Niestety masz wi�kszy problem. Twoja �ona ma romans.

M��czyzna: 	e co?

House: Jeste� pomara�czowy, durniu! To, �e sam tego nie zauwa-
�y�e�, to jedna sprawa. Ale skoro twoja �ona nie zauwa�a, �e zmie-
ni�e� kolor, to znaczy, �e ma ci� gdzie�. Jesz tony marchwi i po�ykasz
pot��ne dawki witamin? [M��czyzna przytakuje.] Od marchwi
si� �ó�knie, od niacyny czerwienieje. Poszukaj farb dla dzieci do
malowania palcami i sprawd�, co si� stanie, kiedy wymieszasz te
barwy. I wynajmij dobrego adwokata.

House wychodzi od pierwszego efektu — m��czyzna, z którym rozmawia,
ma skór� o pomara�czowym zabarwieniu. Je�li je mnóstwo marchewki i po-
�yka du�e dawki witamin zawieraj�cych niacyn�, to nic dziwnego, �e przybiera
tak� barw�. A zatem prawdopodobnie spo�ywa du�o marchewki i przyswaja
niacyn�. W tym miejscu pojawia si� inna, oboczna konsekwencja. Nikt poza
nim jak dot�d nie zauwa�y� dziwnego zabarwienia jego skóry, a m��czyzna
nosi na palcu obr�czk�. Gdyby jego �ona mia�a romans, to t�umaczy�oby
brak zainteresowania stanem wizualnym ma��onka — i rzeczywi�cie, po ja-
kim� czasie dowiadujemy si�, �e �ona pacjenta naprawd� ma kogo� na boku.

Bardziej interesuj�cymi przypadkami dla House’a s� te, które sam
wybiera. To one wymagaj� zastosowania „niedokodowanej” abdukcji, czyli
takiej, w której „kodu” (informacji, danych) jest zawsze za ma�o. Kiedy roz-
poznano symptomy choroby, House zbiera swój zespó�. Jego wspó�pracownicy
kolejno podsuwaj� propozycje schorze�, które prowadz� do powstania
wyselekcjonowanych objawów — anomalii w dzia�aniu organizmu chorego.
Pomys�y trafiaj� na specjaln� tablic�. Niektóre z nich zostaj� wyeliminowane
jako zbyt ma�o prawdopodobne, inne dlatego, �e nie pasuj� do symptomów.
Wraz z up�ywem czasu liczba potencjalnych chorób zostaje ograniczona do
kilku. Te pozosta�e zostaj� uporz�dkowane hierarchicznie, wed�ug prawdo-
podobie�stwa wyst�pienia i �atwo�ci udowodnienia przy pomocy bada�.
Cykl testów i abdukcji trwa a� do chwili, gdy zespó� wreszcie wystawia w�a-
�ciw� diagnoz�. Wtedy dla House’a zagadka jest rozwi�zana.
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Przeprowadzenie ostatecznej „niedokodowanej” abdukcji bywa jednak
bardzo trudne i aby znale�
 przyczyn� choroby, House musi ucieka
 si�
do swojej wyj�tkowo kreatywnej wyobra�ni. B�d�c nowym Sherlockiem
Holmesem wspó�czesnej medycyny, House cz�sto u�ywa metafor, gdy
my�li o schorzeniach jak o kryminalistach. Takie podej�cie rzuca czasami
nowe �wiat�o na problem. Zwró
my uwag� na kreatywno�
 House’a
w odcinku pt.„Autopsy”:

House: Guz to Afganistan, skrzeplina to Buffalo. Czy trzeba co�
jeszcze wyja�nia
? Guz to Al-Kaida, gro�ny i cwany zbir zarz�-
dzaj�cy siatk� przest�pcz�. Za�atwili�my go, ale niestety wcze�niej
wys�a� ma�� grup� terrorystów, którzy przyczaili si� na przedmie-
�ciu Buffalo, by kiedy� nas wszystkich pozabija
.

Foreman: Czekaj, czekaj! Czy chcesz powiedzie
, �e przed usu-
ni�ciem guz wyrzuci� skrzeplin�?

House: Znakomita metafora. Zróbcie angiografi� mózgu, zanim
skrzeplina doprowadzi do eksplozji kamizelki pe�nej materia�ów
wybuchowych.

W tym przypadku abdukcja przebieg�a nast�puj�co — symptomy cho-
roby nie zmieni�y si� po usuni�ciu guza. Je�li jednak wcze�niej guz wyrzuci�
„ma�� grup� terrorystów” — skrzeplin� — to w�a�nie ona mo�e by
 powo-
dem tego, �e objawy nie znik�y, i jest wyt�umaczeniem anomalii14.

Zadumanie i abdukcja

Zespó� House’a stoi z boku i obserwuje lekarza z niedowierzaniem. My�l�,
�e jest szalony. I maj� racj� — House jest szale�cem — podobnie jak
Holmes. Jednak Holmes jest dwa razy bardziej szalony ni� House. Jego umys�

                                                          
14 Pomys�odawca i producent serialu, David Shore, w komentarzu (towarzysz�cym

wydaniom DVD) do odcinka „Autopsy” zwraca uwag� na to, jak wa�ne jest u�ywanie
przez House’a metafor: „Te przeno�nie s� w pewnym sensie kluczowym elementem ka�dej
opowie�ci”. Dzi�kuj� Billowi Irwinowi za mo�liwo�
 przedyskutowania tego aspektu.
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jest rozdwojony, tak jakby w g�owie siedzia�o mu dwóch ró�nych Holme-
sów. Jeden z nich jest prawdziwym szale�cem, pe�nym energii, który budzi
si� do �ycia, wtedy gdy trzeba dzia�a
: „Chod�, Watsonie, no, dalej! (…)
Szykuje si� rozgrywka. Ani s�owa! Wskakuj w ubranie i w drog�!”15.
Drugi Holmes jest przeciwie�stwem pierwszego. Nie jest furiatem, bywa
zamy�lony, rozmarzony, czasami ma nawet halucynacje. Oto jak Watson
opisuje rozdwojenie ja�ni Holmesa:

Jego niezwyk�a osobowo�
 kry�a dwie natury ujawniaj�ce si� na
przemian. W�a�ciwe mu precyzja umys�u i bystro�
 sta�y w opozycji
do poetyckiego i refleksyjnego nastroju, któremu okresowo ulega�.
Niespokojna natura sprawia�a, �e jego samopoczucie waha�o si� od
obezw�adniaj�cego lenistwa do rozpieraj�cej energii16.

Na pocz�tku Watson nie wie, co dzieje si� w g�owie Holmesa. Z czasem
zaczyna jednak rozumie
, �e dziwny stan detektywa, trans, w którym przy-
pomina zombie, a nie �ywego cz�owieka, jest niezb�dnym elementem wst�p-
nym, przepowiadaj�cym rozwi�zanie trudnego przypadku. Po asymilacji
zebranych dowodów Holmes udaje si� zwykle do swojej samotni na Baker
Street, gdzie mo�e zag��bi
 si� w swój fotel, pos�ucha
 muzyki. „Wzrok
miewa� wtedy tak senny i bezmy�lny, �e pos�dzi�bym go o nadu�ywanie
jakiego� narkotyku, gdyby nie przeczy� temu jego ustabilizowany i wolny od
innych na�ogów tryb �ycia”17 — tak opisuje ten stan Watson.

Peirce u�ywa w odniesieniu do tego „rozmarzenia przed-abdukcyjnego”
terminu „zadumanie”, definiuj�c go jako „czyst� gr� wyobra�ni”. Po ze-
braniu wszystkich danych detektyw musi na jaki� czas nabra
 dystansu do
sprawy, rozlu�ni
 si�, da
 wytchnienie oczom, uciec w �wiat wyobra�ni.
W umy�le Holmesa pojawiaj� si� szalone wizje, obrazy prawdopodobnych

                                                          
15 Arthur Conan Doyle, W�amanie do rezydencji Abbey Grange w Sherlock Holmes

i wampir z Sussex, Muza, Warszawa 2003, przek�ad Lech Niedzielski, s. 245.
16 Liga rudow�osych w Przygody Sherlocka Holmesa, Zielona Sowa, Kraków 2004,

przek�ad Jaros�aw Pa�ys, Katarzyna Surówka, s. 35 – 36.
17 Arthur Conan Doyle, Studium w szkar�acie, KW SAWW, Pozna� 1994, przek�ad

Anna Cetera, s. 23.
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scenariuszy przebiegu wydarze�. Detektyw analizuje wszystkie rezultaty
i uzyskane informacje, szukaj�c idealnie pasuj�cego do siebie ci�gu zdarze�18.

Podobnie jest z dr. House’em. I on ma dwie twarze, chocia� w jego przy-
padku trudno mówi
 o rozdwojeniu takim, jakie znamy z przyk�adu Holmesa.
W jednej chwili House tryska energi�. Staje przed tablic� z objawami
i propozycjami wysuni�tymi przez jego zespó�, wrzeszczy na Cameron,
Chase’a i Foremana, krzyczy na Cuddy, u�ywa nawet swojej laski, tr�caj�c
ni� rozmówców. Zdarza si� jednak, �e zupe�nie bez ostrze�enia milknie, cho-
wa si� w swoim biurze, wycofuje si� i wchodzi w holmesowski stan za-
dumania. Ko�ysze d�oni� w przód i w ty�, zapadaj�c w stan logicznego deli-
rium przy akompaniamencie jazzowej muzyki Henry’ego Gilesa (Harry’ego
J. Lennixa), tak jak w odcinku pt. „DNR”. Ta scena wygl�da zreszt� jak
�ywcem wyci�gni�ta z opowie�ci Conana Doyle’a Liga rudow�osych:

Ca�e popo�udnie sp�dzili�my w filharmonii. Uszcz��liwiony, nie-
znacznie porusza� szczup�ym palcem w takt muzyki. Senne oczy
i delikatnie u�miechni�ta twarz tworzy�y obraz zupe�nie ró�ny od
tego, do którego by�em przyzwyczajony, czyli Holmesa-detektywa,
nieust�pliwego, na wszystko maj�cego ci�t� odpowied� i zawsze
odnajduj�cego si� w roli agenta19.

Przej�cie do stanu zadumania lub „nieust�pliwego” detektywa u�atwia�y
Holmesowi narkotyki. House upodoba� sobie Vicodin, po cz��ci dlatego,
�e u�mierza ból oraz pozwala mu skupi
 si� na sprawie, i po cz��ci dlatego,

                                                          
18 Peirce pisze, �e w stanie zadumania „do problemów, które pierwotnie wydawa�y

si� by
 nierozwi�zywalne, dopasowywane s� — jak uj�� to Edgar Poe w »Zabójstwo
przy Rue Morgue« — odpowiadaj�ce im idealnie pasuj�ce klucze. To sprawia,
�e szczególnie przydaj� si� podczas Gry Zadumania” („A Neglected Argument for
the Reality of God” w The Essential Peirce, tom 2., s. 437.). Warto w tym miejscu
zauwa�y
, �e posta
 Sherlocka Holmesa by�a wzorowana na postaci C. Auguste’a
Dupina Edgara Allana Poe. Dupin tak�e ucieka si� do nietypowych zachowa� po
to, by skupi
 si� na rozwi�zaniu jakiej� zagadki.

19 Liga rudow�osych w Przygody Sherlocka Holmesa, Zielona Sowa, Kraków 2004,
przek�ad Jaros�aw Pa�ys, Katarzyna Surówka, s. 35. House gra tak�e na pianinie
(por. odcinki „The Socratic Method”, „Damned If You Do”); wej�cie w trans
u�atwia Holmesowi gra na skrzypcach.
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�e ma dzia�anie pobudzaj�ce, relaksuj�ce, u�atwiaj�ce kontemplacj�, a tym
samym — u�atwiaj�ce osi�gni�cie stanu zadumania i formu�owanie lepszych
niedokodowanych abdukcji20.

House versus Moriarty

W pewnym odcinku drugiej serii serialu House staje przed wyzwaniem
wi�kszym ni� zazwyczaj. Nie tylko nie jest w stanie skonsultowa
 si� ze
swoim zespo�em, ale te� nie mo�e liczy
 na swój w�asny umys�. Lekarz zo-
staje postrzelony przez Jacka Moriarty’ego, który w odcinku „No Reason”21

pojawia si� nieoczekiwanie w biurze lekarza i oddaje do niego dwa strza�y
z bliskiej odleg�o�ci. Nazwisko strzelca jest istotne, poniewa� brzmi tak samo
jak imi� arcywroga Holmesa, profesora Jamesa Moriarty’ego, którego po-
znajemy w opowiadaniu Ostatnia zagadka oraz w powie�ci Dolina strachu.
Prawdziwy geniusz zbrodni, James Moriarty, mo�e si� równa
 jedynie
z Holmesem: „Znasz moje zdolno�ci, a przecie� po trzech miesi�cach da-
remnych prób musia�em przyzna
, �e natrafi�em na równego sobie przeciw-
nika. Mój wstr�t do jego zbrodniczych instynktów przerodzi� si� w podziw
dla jego zr�czno�ci”22. Holmes odczuwa wobec niego wielki respekt:

To Napoleon zbrodniarzy, Watsonie. Organizuje po�ow� wszystkich
wielkich przest�pstw w tym mie�cie i zorganizowa� niemal wszystkie,
których nie wykryto. To geniusz, filozof i abstrakcyjny my�liciel.
Siedzi nieruchomo jak paj�k w �rodku sieci i czuje najmniejsze
drgnienie ka�dej z miliona nitek. Sam w niczym nie macza palców.
Tylko planuje. Ma licznych agentów i wspania�� organizacj�23.

Po tym jak Holmes upora� si� ze spor� liczb� londy�skich kryminalistów,
znajduje si� w samym �rodku siatki zbrodniarzy, staj�c przeciwko przywódcy.
Opowiadanie nie ko�czy si� jednak happy endem, poniewa� mimo rozwi-
                                                          
20 Holmes trzyma w domu tak�e strzykawk� z morfin�.
21 David Shore ujawnia �ród�o pochodzenia imienia i nazwiska niedosz�ego zabójcy

House’a w dodatku do oficjalnego wydania serialu na p�ytach DVD.
22 Opowiadanie Ostatnia zagadka w Przygody Sherlocka Holmesa, Polska Oficyna

Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1992, przek�ad Tadeusz Evert, s. 241.
23 Ibidem.
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k�ania tak wielkiej liczby spraw Holmes zostaje zabity przez Moriarty’ego.
Ale �mier
 detektywa jest jedynie z�udzeniem! W opowiadaniu Pusty dom
Holmes powraca. 	yje! To wywo�uje uzasadnion� rado�
 Watsona: „»Hol-
mes!« — krzykn��em. »To naprawd� ty? Wi�c �yjesz? Uda�o ci si� wyj�

z tej strasznej otch�ani?«”24.

Cykl �mierci i odrodzenia zosta� skopiowany w odcinku zatytu�owanym
„No Reason”, kiedy Moriarty strzela do House’a. Lekarzowi udaje si� uj�

�mierci. Budzi si� w �ó�ku tu� obok swojego niedosz�ego mordercy, który
tak�e zosta� postrzelony — tyle �e przez ochron� szpitala. Arogancki dia-
gnosta s�dzi, �e tym razem uda�o mu si� przej�
 samego siebie — rozwi�-
za
 zagadk� w�asnego przypadku. Lekarzowi wydaje si�, �e wie, dlaczego
Moriarty zrobi� to, co zrobi�. Jest w b��dzie. Jego diagnozy s� nietrafione,
a Moriarty z jakiego� nieznanego mu powodu zna jego my�li oraz idee, któ-
rymi House dzieli si� z cz�onkami zespo�u. Wydaje si�, �e po postrzale House
my�li coraz wolniej. Co� sta�o si� z jego umys�em. Zwykle to on prowadzi�
zespó�, a teraz jego cz�onkowie robi� ju� testy, jeszcze zanim on wy�uszczy im
swój pomys�. Nawet Chase, który zawsze by� w tyle za pozosta�� dwójk�,
tym razem wyprzedza House’a o dwie d�ugo�ci. Nagle okazuje si� za szybki,
za dobry! Diagnosta jest tym zaniepokojony, ale Moriarty nie wydaje si�
by
 zdziwiony. Bawi go dra�nienie House’a, który uwa�a� si� przecie� za mi-
strza diagnozy: „Mo�e zna� odpowied�, bo pytanie nie by�o a� tak pod-
chwytliwe, jak ci si� wydawa�o? Mo�e to nie on jest m�drzejszy, ale ty
— g�upszy.” (por. „No Reason”).

Nawet je�li House my�li wolniej, to zdaje sobie spraw�, �e Moriarty wie
podejrzanie du�o. Co wi�cej, House u�wiadamia sobie, �e co� z�ego dzieje
si� z czasem. Nagle okazuje si� tak�e, �e mo�e chodzi
 bez laski i nie boli go
ju� noga. W otaczaj�cym go �wiecie pojawia si� coraz wi�cej anomalii. House
dochodzi do wniosku, �e ma halucynacje, a Moriarty istnieje wy��cznie
w jego g�owie. Chase wcale nie jest bystrzejszy, a stan jego nogi wcale si�
nie poprawi�. W �wietle nowych wniosków wyci�gni�tych na podstawie
procesu abdukcji pojawia si� nowy problem — House nie jest w stanie
�wiadomie uwolni
 si� od halucynacji. Ale je�li b�dzie móg� zaatakowa

swoj� pod�wiadomo�
 b�d�c� �ród�em halucynacji, to mo�e uda mu si�
                                                          
24 Pusty dom w Przygody Sherlocka Holmesa, Zielona Sowa, Kraków 2004, przek�ad

Jaros�aw Pa�ys, Katarzyna Surówka, s. 94.
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sprawi
, �e czar pry�nie? Atak musi by
 zaskakuj�cy i przekonuj�cy
— dlatego House decyduje si� na �mia�y krok, morduj�c z zimn� krwi�
w�asnego pacjenta.

W czasie „morderstwa” House wykonuje proces, który Lorenzo Ma-
gnani nazywa „abdukcj� manipulacyjn�”: „manipulacj� obserwacji, tak by
uzyska
 nowe dane i »aktywnie« konstruowa
 eksperyment”25. I w tym
przypadku House okazuje si� by
 godnym mistrza na�ladowc� Holmesa.
Tu� przed poznaniem Holmesa Watson dowiaduje si�, �e detektyw zwyk�
„maltretowa
” cia�a zmar�ych w celu uzyskania wskazówek przydatnych
podczas �ledztwa. Stary przyjaciel Watsona, Stamford, stwierdza: „Jego
przypadek jest ekstremalny. Ok�adanie kijem trupa w prosektorium to
zachowanie co najmniej osobliwe”. Watson nie mo�e uwierzy
 w to, co
s�yszy, ale Stamford zapewnia: „Tak, aby sprawdzi
, czy po �mierci powstaj�
si�ce. Widzia�em to na w�asne oczy”26.

Holmes zachowuje si� w tym przypadku podobnie do House’a, który nie
stroni� od podawania pacjentom ró�nych kompletów leków (lub rozmy�l-
nego wywo�ywania stresu) w celu wywo�ania poszukiwanych objawów.
Tym razem lekarz musi sam podda
 si� niekonwencjonalnej terapii —
zmanipulowa
 w�asny umys�, tak by otrzyma
 nowe dane. Eksperyment ko�-
czy si� sukcesem. House nagle odzyskuje przytomno�
 i uzmys�awia sobie,
�e po postrzale w�a�nie wioz� go na oddzia� operacyjny. Do tej chwili leka-
rzowi uda�o si� przeprowadzi
 trzy procesy obdukcyjne zako�czone cieka-
wymi wnioskami. Po pierwsze — ma halucynacje. Po drugie — z�amanie
przykazania „nie zabijaj” doprowadzi�o do zako�czenia wizji. Po trzecie
— by
 mo�e uda�o mu si� znale�
 sposób na to, by wyleczy
 bol�c� nog�.
Wcze�niej bowiem House ze zdziwieniem zauwa�a, �e na jego karcie znaj-
duje si� informacja o podawaniu nowego leku. Ketamina zosta�a mu zaor-
dynowana na polecenie Cuddy, która t�umaczy to nast�puj�co: „W Niem-
czech jest klinika, gdzie lecz� przewlek�y ból, wprowadzaj�c pacjentów
w sztucznie wywo�an� �pi�czk�, pozwalaj�c mózgowi, �eby… zresetowa�
si�” (por. odcinek „No Reason”). Ketamina t�umaczy nag�y zanik bólu
                                                          
25 Lorenzo Magnani, Abduction, Reason, and Science: Processes of Discovery and

Explanation, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2001, s. 64.
26 Arthur Conan Doyle, Studium w szkar�acie, KW SAWW, Pozna� 1994, przek�ad

Anna Cetera, s. 15.
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w chorej nodze (ale ju� nie fakt, �e mi��nie House’a zacz��y si� szybko
odbudowywa
). House zdaje sobie spraw� z tego, �e nie rozmawia� wcale
z Moriartym ani z Cuddy. Prowadzi� dialog z w�asn� pod�wiadomo�ci�
i nawet b�d�c nieprzytomnym, pod�wiadomie wykonywa� abdukcj�
w poszukiwaniu sposobu pozbycia si� bólu nogi. Odzyskawszy na krótko
�wiadomo�
, House zd��y� jedynie wymamrota
: „Powiedz Cuddy… chc�
ketamin�”, zanim znów straci� przytomno�
.

To przecież jasne, moja droga Cameron

Ze wszystkich cytatów z powie�ci i opowiada� o Sherlocku Holmesie chyba
najs�awniejszy to: „It’s elementary, my dear Watson” („To elementarne, mój
drogi Watsonie”). Ka�dy go zna. I wszystko by�oby w porz�dku, gdyby nie
fakt, �e… Holmes nigdy nie powiedzia� czego� takiego27! Nie zmienia to
faktu, �e Holmes lubi� regularnie docina
 wolno my�l�cemu Watsonowi.
House podobnie traktuje cz�onków swojego zespo�u. Chyba najbrutalniejszy
jest wobec Cameron, która „zawini�a” tym, �e si� w nim zadurzy�a. W jed-
nym z odcinków House i Cameron wybrali si� nawet na romantyczn� randk�
— kolacj� w restauracji. Kobieta oczekiwa�a mi�ej rozmowy. „Przecie� to
takie proste — my�la�a. — Mo�emy by
 razem, je�li tylko on b�dzie chcia�
spróbowa
”. Przecie� wie, �e na jakim� poziomie swojej �wiadomo�ci House
jej pragnie. Jednak diagnosta tak�e �wietnie zdaje sobie spraw� z tego, �e
nie mo�e by
 z Cameron. Zamiast wi�c mi�ej pogaw�dki House, wieczny
detektyw tropiciel, przedstawia Cameron swoj� diagnoz�, aroganck� i bez-
po�redni�. Zachowuje si� tak, jakby Cameron le�a�a na szpitalnym �ó�ku,
a nie przebywa�a z nim na randce, wystrojona i z my�l� o tym, jak przyjem-
nie sp�dzi
 wspólny wieczór. Kobieta jest za�amana, ale… zakochuje si�
jeszcze bardziej w m��czy�nie, którego uwa�a za nieszcz��liwego. Traktuje
to uczucie jak projekt, nad którym trzeba popracowa
. Cameron wy-
bra�a House’a, bo znajduje w nim co�, co trzeba naprawi
, co�, co wy-
maga od niej po�wi�cenia.
                                                          
27 Thomas Sebeok, Jean Umiker-Sebeok, „»You Know My Method«: A Juxtaposition of
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Peirce, red. Umberto Eco i Thomas Sebeok, Indiana University Press,
Bloomington 1983.
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S�ysz�c diagnoz�, Cameron wie, �e House ma racj�. Nie wie jednak
(i wydaje si�, �e House tak�e tego nie rozumie), dlaczego w�a�ciwie genialny
diagnosta jest „zepsuty”. Problemem nie jest brak mi�o�ci, ból nogi czy
nawet uzale�nienie od Vicodinu. To s� objawy, a nie przyczyny pewnego
stanu. Przecie� w gruncie rzeczy House by� taki sam jeszcze przed zawa�em
(obumarciem) mi��ni prawej nogi. Zawsze by� tym samym cz�owiekiem.
Jego choroba jest raczej logiczna lub obdukcyjna — je�li chcieliby�my by

bardziej precyzyjni. Post�puje i prowadzi do coraz wi�kszej degeneracji.
Im bardziej racjonalnie post�puje House, tym ma wi�ksze problemy psy-
chologiczne. Abdukcje staj� si� coraz szybsze, percepcja coraz efektyw-
niejsza. Ten przypadek jest �atwy, z tym trzeba si� bardziej natrudzi
, dwa
przypadki na raz, przez ca�y dzie�: relacje w zespole, problemy jego cz�on-
ków, Cuddy, szczur, facet w parku, wszystko i wszyscy, Bóg i kondycja
cz�owieka. House nie potrafi si� zatrzyma
. Niewa�ne, ile tabletek Vi-
codinu �yka. Leki przestaj� przynosi
 ulg� w cierpieniu genialnego talentu.
Prawdziw� tragedi� House’a jest abdukcyjny rozum, który uwalnia si�
z �a�cuchów i wpada w amok w umy�le szalonego geniusza, który, jak
wi�kszo�
 genialnych istot ludzkich, zmierza prosto ku autodestrukcji.




