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Władza i House
Czy pozycja House’a
wpływa na jego zachowanie?
JORIS LAMMERS I ANNE GAST

House: Przykro mi, ale pomylia gabinet. Moje nazwisko na drzwiach, mój
zespó i moje decyzje.
Cuddy: To mój budynek, moje pitro i moi ludzie!
— „Human Error”
Walka o wadz pomidzy House’em a Cuddy jest jednym z najciekawszych aspektów
serialu. Cuddy stosuje wiele strategii, aby podporzdkowa sobie House’a, jednak nawet najbardziej pomysowe z jej sztuczek spotykaj si z kontratakami. House nie cofnie si przed niczym, aby utrzyma lub poprawi swoj pozycj. Ta walka o wadz jest
nie tylko ciekawa, ale stanowi te doskona ilustracj odkry z dziedziny psychologii
spoecznej dotyczcych zachowa znaczcych osób.
Kiedy mówi si o potnych ludziach, na myl przychodz na przykad Napoleon,
Mao Tse-tung, Barack Obama, Donald Trump, Oprah Winfrey lub Bill Gates —
dyktatorzy, prezydenci lub wpywowi przedsibiorcy. Jednak ludzie mog uzyska wadz na wiele sposobów, midzy innymi dziki zajmowaniu okrelonej pozycji w hierarchii. Dua cz wadzy Cuddy wynika z zajmowanej przez ni pozycji dziekana
wydziau medycyny. Poniewa inni respektuj jej wadz i pozycj, Cuddy moe ich prosi o róne rzeczy, a nawet im rozkazywa. Wadza moe te wynika z osobowych cech,
takich jak sia fizyczna, charyzma lub pienidze. W szpitalach najwaniejsze jest inne
ródo wadzy — wiedza. Nikt nie jest w tej dziedzinie tak biegy jak House. Posiada
on bogat wiedz medyczn i ogóln, a take wyjtkow umiejtno czenia rónych
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informacji i faktów przy stawianiu diagnozy. Przypomnij sobie na przykad odcinek
„Whatever It Takes”, w którym House zostaje przetransportowany samolotem do tajnej siedziby CIA w celu zdiagnozowania agenta. Na podstawie uwagi o 40-dniowym
karnawale House dochodzi do wniosku, e agenci kami na temat miejsca stacjonowania pacjenta, dlatego pomylili gatunki kasztanów.
House: Do kadego, kto wiedzia, e John stacjonowa w Brazylii, a nie w Boliwii.
Agent Smith: To ten sam region i te same pasoyty.
House: Ale inny jzyk. W Boliwii kasztany to kasztany. W Brazylii nazywaj je
castanhas-do-Pará, czyli „kasztany z Pará”, bo bez sensu byoby nazywa je
orzechami brazylijskimi!
Agent Smith: W porzdku, zjad orzechy brazylijskie. Wielka sprawa.
House: Zjad ich duo, a to ju ma znaczenie, bo zawieraj selen.
Wiedza pozwala lekarzom leczy ludzi i ratowa im ycie. Warto porówna t wadz z niemal banaln wadz prezydentów lub przedsibiorców. Oczywicie, prezydenci
mog powodowa kryzysy ekonomiczne lub je zaegnywa, a przedsibiorcy — zatrudnia lub zwalnia tysice pracowników, jednak nie potrafi powstrzyma mierci.
Lekarze s niemal jak bogowie, z pewn jednak rónic: „Bóg nie kuleje” (odcinek
„Humpty Dumpty”).
Z uwagi na bogat wiedz medyczn i dowiadczenie House musi czu si w szpitalu
jak Bóg. Jest tam otoczony lud mi, których ycie zaley od jego wiedzy. Poruszajcy
przykad takiej sytuacji wida w odcinku „Locked In”, w którym pacjent cierpi na zespó zamknicia. Mczyzna jest w peni wiadomy, jednak nie reaguje na bod ce. Lekarze naturalnie zakadaj, e jest martwy, i zaczynaj przygotowywa si do pobrania
jego organów do przeszczepu. W tym momencie House — który z powodu wypadku
motocyklowego ley na óku obok — zauwaa, e nie nastpia mier mózgowa i pacjent jest wiadomy. House przejmuje przypadek i wspólnie z zespoem znajduje sposób
na skomunikowanie si z mczyzn, a ostatecznie doprowadza do jego wyleczenia. To
dowód, e wiedza daje lekarzowi wadz, nawet jeli ten oficjalnie sam jest pacjentem.
Wiedza medyczna ma te drugie oblicze. W jednym z odcinków House wchodzi do
szpitalnej stoówki i sugeruje, e w majonezie mog znajdowa si bakterie. Natychmiast wszyscy przestaj je. Gdyby kto z nas powiedzia, e majonez jest niedobry,
ludzie uznaliby, e jestemy po prostu wybredni, po czym zignorowaliby komentarz.
Jednak jeli to samo mówi lekarz, ludzie bior jego opini pod uwag.
Tak wic wiedza medyczna House’a daje mu mocn pozycj w szpitalu Princeton-Plainsboro. House moe wpywa na zachowania ludzi i ratowa im ycie. Jak wpywa
to na niego? Zachowanie House’a jest, delikatnie mówic, specyficzne — czy moe
to wynika z wadzy, któr posiada? Niektóre osoby wierz, e House byby równie
dziwaczny nawet jako hydraulik. My uwaamy inaczej. Naszym zdaniem dziwne
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zachowanie House’a w duym stopniu wynika z posiadanej przez niego wadzy. Badania dowodz, e wadza moe psychologicznie zmieni czowieka. Ludzie z poczuciem
wadzy myl i zachowuj si inaczej od pozostaych.

Władza zmienia człowieka
„Anagram od Gregory House? Huge ego, sorry (czyli: przykro mi, wielkie ego)”
— House w odcinku „House Training”
Pytanie o to, czy wadza moe psychologicznie zmieni czowieka, nurtuje filozofów od
stuleci. Ju Platon uwaa, e wysokie stanowiska mog zmienia ludzi — zwykle na
gorsze. Brytyjski polityk z XIX wieku, Lord Acton, mia podobne zdanie: „Wadza deprawuje, a wadza absolutna deprawuje absolutnie”. Czsto przytacza si zgodne z tym
podejciem anegdotyczne fakty pokazujce, e potni ludzie, tacy jak Aleksander
Wielki, Neron i Mao Tse-tung, zostali zdeprawowani przez wadz. To jednak nie dowodzi, e wadza deprawuje. Po pierwsze, moemy ulega stereotypom na temat potnych ludzi i nie uwzgldnia tego, jak czsto zdeprawowani bywaj zwykli ludzie.
Po drugie, nawet jeli osoby u wadzy rzeczywicie s w wikszym stopniu niemoralne
i zdeprawowane ni przecitni ludzie, nie wiadomo, co jest skutkiem, a co przyczyn.
Czy rzeczywicie wadza deprawuje? Moe to niemoralni ludzie s wyjtkowo dni
wadzy? A moe brak skrupuów jest wrcz niezbdny do zdobycia wadzy?
Psychologowie przeprowadzaj eksperymenty, aby znale  odpowiedzi na te pytania. W kadym eksperymencie (niewane, czy w dziedzinie medycyny, czy psychologii)
losowo wybierane s grupy osób. Jedna z grup jest traktowana w okrelony sposób,
a druga — w inny. Przypomnij sobie odcinki z pitego sezonu, w których Foreman
przeprowadza testy kliniczne nad nowym lekiem na chorob Huntingtona. W ramach
bada jedna grupa otrzymuje nowy lek, a druga — placebo (które nie obejmuje adnych substancji czynnych). Jeli po kilku miesicach okae si, e w grupie przyjmujcej lek wystpuje mniej objawów ni w grupie otrzymujcej placebo, Foreman bdzie
móg stwierdzi, e nowy lek jest skuteczniejszy ni placebo. Oczywicie cz pacjentów od pocztku moe mie mniej symptomów. Wanie dlatego wane s dua wielko grupy i losowe przydzielanie do nich pacjentów. Badacze maj nadziej, e dziki
temu pocztkowe rónice si zbilansuj. Kiedy Foreman dowiaduje si, e jego dziewczyna Trzynastka znajduje si w grupie przyjmujcej placebo, potajemnie przenosi j do
grupy otrzymujcej lek. Mona zrozumie moralne przesanki tego czynu, jednak Foreman narusza w ten sposób naukow zasad losowego doboru do grup, co utrudnia interpretacj wyników. Dlatego takie zachowanie u osoby zarzdzajcej testami klinicznymi jest nieakceptowalne.
Procedur stosowan do analizowania efektów dziaania nowych leków mona
wykorzysta take do badania wpywu wadzy. Naley losowo da jednej grupie wadz,
a drugiej jej nie dawa, a nastpnie okreli, czy osoby z poszczególnych grup zachowuj
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si inaczej. Jeli liczba uczestników bdzie wystarczajco dua, pocztkowe rónice
w osobowoci powinny si zniwelowa. Wadz mona przyzna badanym na róne
sposoby. Przykadowo uczestnicy eksperymentu mog mie za zadanie kontrolowa
innych badanych, ledzi wykonywanie przez nich zada i przyznawa nagrody lub
kary. Jednak poczucie wadzy mona wzbudzi take bardziej bezporednio — proszc
uczestników o zastanowienie si nad sytuacj, w której mieli poczucie wadzy.
Ta ostatnia metoda, nazywana torowaniem lub primingiem, dziaa w bardzo prosty
sposób. Jeli poprosz Ci, aby przypomnia sobie moment, w którym bye naprawd
szczliwy — na przykad dzie uzyskania dyplomu, lubu lub otrzymania wietnej posady — wpynie to take na Twój aktualny stan. Przypominajc sobie dan sytuacj,
ponownie dowiadczasz zwizanych z ni uczu i emocji. Dotyczy to nie tylko szczcia.
Jeeli przypomnisz sobie smutne wydarzenie — pogrzeb, zwolnienie z pracy lub inn
utrat — poczujesz si przygnbiony. To samo mona zrobi z poczuciem wadzy. Przypominajc sobie moment, w którym miae wadz (kontekst nie ma tu znaczenia),
znów poczujesz si nieco waniejszy.
Metoda eksperymentalna i manipulacje oparte na torowaniu mog wydawa si
sztuczne. Zdaniem niektórych naukowców, aby bada zachowania potnych osób,
trzeba obserwowa ludzi majcych wadz. Jednak z wczeniej wyjanionych przyczyn
eksperymenty z torowaniem s lepszym sposobem na badanie wadzy, poniewa pozwalaj ustali zwizek przyczynowo-skutkowy. Przez obserwacj potnych ludzi
mona stwierdzi tylko tyle, e wadza jest powizana z pewnymi zachowaniami. Eksperymenty z torowaniem pozwalaj ustali, e wadza prowadzi do pewnych zachowa.
Dlatego badacze stosuj metody eksperymentalne do sprawdzania, jaki wpyw na ludzi
ma wadza i jej poczucie. Odkryto, e Platon i Lord Acton mieli racj — posiadanie
wadzy zmienia czowieka. Ludzie z poczuciem wadzy zachowuj si inaczej ni pozostae osoby. Co ciekawe, stwierdzone efekty doskonale pozwalaj opisa House’a.
Przyjrzyjmy si pewnym zachowaniom typowym dla potnych ludzi i sprawd my, czy
House je przejawia.

Potężni ludzie koncentrują się na celach
Gówn cech House’a jest to, e w duym stopniu koncentruje si na wasnych celach
— niezalenie od tego, czy chodzi o zdiagnozowanie choroby, zdobycie wielkiego telewizora albo ustalenie, czy Cuddy chce mie dziecko. Aby uzyska to, na czym mu zaley,
House jest gotów zrobi wszystko. O ile prowadzi to do celu, nie boi si ama regu,
obraa ludzi i popenia przestpstw.
Cuddy: Wamae si do moich akt.
House: Nie miaem wyboru. Akta osobowe s poufne.
— „Simple Explanation”
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W tej sytuacji House doskonale pokazuje, jak zachowuj si ludzie u wadzy, bardzo
mocno skoncentrowani na celach. Mona powiedzie, e potni ludzie s jak wilki,
natomiast normalne osoby przypominaj owce — maj oczy po obu stronach gowy
i cho utrudnia to koncentrowanie si na tym, co przed nimi, na celach, przynajmniej
pozwala atwo dostrzec czajce si z boku niebezpieczestwa. Wilki maj oczy z przodu
gowy. Koncentruj si na celach i ignoruj poboczne kwestie. Dlatego mog „asertywnie” prze naprzód i dorwa ofiar. Potni ludzie s wanie tacy. Wiedz, czego chc,
potrafi zrobi wszystko, aby to zdoby, i pokonuj wszelkie przeszkody na drodze do
celu. Cuddy trafnie opisuje zachowanie House’a: „Przez okrgy rok jeste jak mapa
w fabryce bananów” (odcinek „Living the Dream”).
Psychologowie odkryli fakt koncentrowania si potnych ludzi na celach, przeprowadzajc wiele bada, w których wywoywali u uczestników poczucie wadzy, a nastpnie sprawdzali zmiany w ich zachowaniu. W jednym z bada Adam Galinsky wraz
ze wspópracownikami posadzili studentów przy biurku w nieprzyjemnie chodnym
gabinecie. Do biurka przymocowany by wiatrak, który dmucha jeszcze zimniejsze
powietrze w twarze badanych. Mimo dyskomfortu wielu studentów nie zmieniao ustawie wiatraka — w kocu moe postawiono go w danym miejscu nie bez powodu.
Jednak osoby, u których wywoano poczucie wadzy, zachowyway si zupenie inaczej.
Wielu badanych z tej grupy odwracao wiatrak, aby nie dmucha im w twarz, niektórzy
wyczali urzdzenie, a jeszcze inni wycigali wtyczk z gniazdka, nie szukajc nawet
wycznika (House prawdopodobnie zastosowaby ostatnie z tych rozwiza).
Od tego czasu przeprowadzono wiele podobnych bada. We wszystkich odkryto, e
osoby z poczuciem wadzy s w wikszym stopniu zorientowane na cel. Potnych ludzi
nie rozpraszaj reguy, praktyczne problemy lub powane zastrzeenia. To samo dotyczy
House’a, który zachowuje si tak, jakby reguy pracy w szpitalu go nie obowizyway.
Chase: Rezonans bdzie za 20 minut. Foreman mówi, e wczeniej si nie dao.
House: Ucz was kama, oszukiwa i kra, a ledwo si obróc, ju czekacie
w kolejce?
— „Failure to Communicate”
Przekonania i motywy innych ludzi nic dla House’a nie znacz. W odcinku „Living
the Dream” House chce porówna reakcj pacjenta na alkohol z reakcj osoby pijcej
i abstynenta. Szybko decyduje, e w eksperymencie udzia we mie Jeffrey Cole, poniewa jest mormonem i nigdy nie pije. Ponadto w prawie kadym odcinku House
nakania czonków zespou do wamywania si do mieszka pacjentów w poszukiwaniu
narkotyków, zarazków lub innych sekretów. Aby osign cel, House zrobi wszystko
— a przy okazji zmusi do tego zespó.
W odcinku „Son of a Coma Guy” pacjent pozostaje w stanie piczki, ale tymczasowo odzyskuje przytomno. Jego syn cierpi na chorob serca. House nakania ojca,
aby popeni samobójstwo, co pozwoli przeszczepi jego serce synowi i uratowa temu
ostatniemu ycie. S to przykady zachowa wpywowej osoby, która w deniu do celu
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nie uwzgldnia zastrzee i praw innych ludzi. Potne osoby bardzo nie lubi, kiedy
nie mog dosta tego, na czym im zaley. W odcinku „Living the Dream” House porywa
gwiazd jego ulubionej telenoweli, Prescription: Passion, poniewa jest przekonany, e
aktor cierpi na ukryt, ale zagraajc yciu chorob. Porwanie ma miejsce w okresie
inspekcji przeprowadzanej w szpitalu.
House: Chcesz, aby gwiazda najlepszej telenoweli umara w twoim szpitalu?
Cuddy: Masz go leczy bez popeniania kolejnych przestpstw.
House: Nie mog pracowa, kiedy mam zwizane rce!

Potężni ludzie lubią podejmować ryzyko
„Cigle ryzykuj. To jedna z moich najwikszych wad”
— House w odcinku „Role Model”
Drug uderzajc cech House’a jest to, e chtnie podejmuje ryzyko. Ludzie ogólnie
unikaj ryzyka. Wikszo osób wybiera na przykad gwarantowane 50 dolarów ni
50% szans na wygranie 100 dolarów (i 50% szans na brak nagrody). Take lekarze powinni preferowa bezpieczne rozwizania. W kocu ich praca dotyczy zdrowia innych
ludzi — jeli próba si nie powiedzie, pacjent moe straci ycie. Jednak potni ludzie
s znacznie mniej wraliwi na poraki. Ponownie wida, e zachowania House’a dobrze
pasuj do opisu ludzi u wadzy. Take House lubi podejmowa ryzyko, nawet jeli
stawk jest ycie pacjenta.
Cameron: Nie mona tego stwierdzi bez biopsji.
House: Mona — zaczniemy j leczy. Jeli mam racj, jej stan si poprawi.
Cameron: A jeli nie?
House: Dowiemy si czego innego.
— „Pilot”
To, e zabieg jest ryzykowny, nigdy nie jest dla House’a powodem do rezygnacji
z jego przeprowadzenia. W odcinku „Autopsy” House decyduje si chwilowo umierci,
a nastpnie przywróci do ycia dziewiciolatk. Zamierza wypompowa z niej krew
w celu przeprowadzenia autopsji. Wilson twierdzi, e prawdopodobiestwo powodzenia
jest jak „szansa wygrania na loterii”, co tylko zwiksza atrakcyjno zabiegu w oczach
House’a, który uwaa, e dla pacjentki jest to jedyna szansa. Jednak lekarze zwykle nie
podejmuj decyzji na podstawie przeczucia, e dane rozwizanie daje najwiksze szanse.
W trudnych przypadkach zwykle przestrzegaj okrelonych procedur postpowania.
Oddajmy jednak uczciwo House’owi — leczc pacjentów o tak tajemniczych objawach, nie zawsze mona stosowa si do standardowych rozwiza. Co wicej, dla wielu
przypadków takie procedury w ogóle nie istniej! Dlatego lekarze musz zawierzy
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instynktom, zrezygnowa z procedur i podj uzasadnione ryzyko. Jednak House zawsze
ufa intuicji i nigdy nie przestrzega standardowych sposobów postpowania. Dlaczego?
Po pierwsze, potni ludzie maj o wiele wiksz wiar w siebie. Dlatego uwaaj,
e podejmowane przez nich ryzyko wcale nie jest tak due. Po drugie — wracajc do
analogii do wilka — s w wikszym stopniu skoncentrowani na celach i mniej przejmuj si moliwymi niepowodzeniami.
Cuddy: Dlaczego zawsze przyjmujesz, e masz racj?
House: Nie przyjmuj — po prostu trudno mi dziaa na podstawie przeciwnego zaoenia. Dlaczego tak bardzo boisz si popeni bd?
Cuddy: Poniewa jestem lekarzem. Kiedy popeniamy bdy, umieraj ludzie.
— „Pilot”
Po trzecie, wrómy do sytuacji, w której z 50-procentowym prawdopodobiestwem
mona wygra 100 dolarów. Kto moe stwierdzi, e rezygnacja z takiej szansy jest
nieracjonalna. Tymczasem wikszo osób myli inaczej. Prawdopodobnie wynika to
z faktu, e psychologicznie niepewne 100 dolarów nie jest dwa razy lepsze ni pewne
50 dolarów. Nadal jednak 100 dolarów to 100 dolarów, dlatego w pewnym sensie podejmowanie wikszego ryzyka mona uzna za racjonalne. Prawdopodobnie dokadnie tak widzi to House: „Ryzykuj! Czasem pacjenci umieraj. Jednak gdybym nie
ryzykowa, umaroby ich wicej. Moim najwikszym problemem jest to, e umiem liczy”
(odcinek „Detox”).

Potężni ludzie nie wykazują empatii
i nie potrafią przyjąć cudzej perspektywy
„Czowieczestwo jest przereklamowane”
— House w odcinku „Pilot”
Trzecia wana cecha House’a to brak empatii. Oczywicie zrozumiae jest, e pewien
profesjonalny dystans do pacjentów pomaga lekarzom w pracy. W kocu codziennie
stykaj si z bólem, cierpieniem i mierci. Ich praca byaby niemoliwa, gdyby zanadto ich to poruszao: „Gdybymy mieli przejmowa si kadym cierpicym czowiekiem, nie robilibymy nic innego” (odcinek „One Day, One Room”).
Tego rodzaju profesjonalny dystans jest czstszy u potnych ludzi. Prezydenci musz czasem — w najlepszym interesie kraju — podejmowa decyzje powodujce ból
i cierpienie. Dlatego atwiej im mówi o ludziach w kategoriach statystyk. W czasie
bitew generaowie czsto musz powici batalion, aby uratowa armi. Dlatego w jzyku angielskim do okrelania zabitych lub zaginionych onierzy stosuje si skróty KIA
(Killed In Action, czyli zabity w akcji) i MIA (Missed In Action, czyli zaginiony w akcji).
Uywanie tego rodzaju abstrakcyjnych nazw pomaga zablokowa odczuwan standardowo
empati, która mogaby utrudnia podejmowanie beznamitnych, racjonalnych decyzji.
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Warto zauway, e w odcinku „Maternity” House myli w podobnie abstrakcyjny sposób, kiedy proponuje róne leczenie dla dwóch umierajcych niemowlt, aby pozna
przyczyn ich choroby i móc wyleczy inne chore dzieci.
Foreman: Co do diaba robisz?
House: Przeprowadzam leczenie zwiadowcze, aby znale  przyczyn infekcji.
Wydaje si, e w trakcie diagnozowania i leczenia pacjentów kontakt z nimi jest dla
House’a zem koniecznym. Jego cynizm to z jednej strony ciekawe przeamanie stereotypu lekarza, który d wiga na swoich barkach cierpienie caego wiata, a z drugiej
— dobra ilustracja obnionej empatii u ludzi majcych wadz.
Foreman: Czy nie zostalimy lekarzami po to, aby leczy pacjentów?
House: Nie — po to, eby leczy choroby.
— „Pilot”
Wadza prowadzi nie tylko do zmniejszenia empatii, ale te ogólnie do trudnoci
z przyjmowaniem perspektywy innych ludzi. Wiele osób, nawet jeli nie posiada wadzy,
ma trudnoci ze zrozumieniem, e inni mog mie odmienne pogldy. Przykadowo
wielbiciele muzyki z lat 80. uwaaj, e wikszo ludzi lubi piosenki z tego okresu,
natomiast mionicy utworów z lat 60. sdz, e wikszo preferuje ulubion przez nich
muzyk. Tendencja do lekcewaenia faktu, e inni mog mie odmienne pogldy, jest
znacznie wiksza u osób z poczuciem wadzy. Potne osoby czsto nie przejmuj si
tym, co na temat ich poczyna myl inni. Wida to na przykad w odcinku „House
Divided”, w którym House organizuje wieczór kawalerski Chase’a (ze striptizerkami)
w mieszkaniu Wilsona, nie pytajc tego ostatniego o pozwolenie.
Wilson: To moje mieszkanie. Nie moesz tego zrobi.
House: Fakty mówi co innego.
Nie oznacza to, e potne osoby nie potrafi dostrzec punktów widzenia innych
osób — jest raczej tak, e nie maj do tego motywacji. Kiedy osoba z poczuciem
wadzy chce zrozumie inn perspektyw, czsto dobrze sobie z tym radzi. House jest
w tym mistrzem. W wielu odcinkach dostrzega drobne niespójnoci w historiach pacjentów i odkrywa, e skrywaj przed nim kopotliwe informacje. Jest te ekspertem
w czytaniu w mylach.
Cuddy: Skd o tym wiesz? Nie masz dostpu do szpitalnego serwera.
House: Nie, za to „spodnie z gumk” maj.
Cuddy: Wykrade moje haso?
House: Tak bym tego nie nazwa — nietrudno byo zgadn.
— „Acceptance”
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Potężni ludzie swobodnie wyrażają swoje zdanie
Czwartym i ostatnim efektem wadzy jest to, e zwiksza swobod wyraania opinii.
Potni ludzie nie obawiaj si krytyki. Pozytywnym skutkiem poczucia wadzy jest psychologiczna swoboda. Potni ludzie generuj bardziej twórcze pomysy i wyraaj bardziej nonkonformistyczne opinie.
Negatywnym skutkiem intelektualnej swobody jest to, e osoby z poczuciem wadzy
czciej stosuj stereotypy, poniewa powicaj mniej wysiku na kontrolowanie lub
modyfikowanie swoich pocztkowych odczu. Wikszo ludzi (jeli nie wszyscy) cay
czas stosuje stereotypy, poniewa pozwalaj one szybko zrozumie wiele sytuacji
spoecznych. Jako e rodowisko spoeczne jest tak zoone, ludzie czsto nie mog
oprze si prostocie stereotypów. Na widok ciko pracujcego Wietnamczyka moesz
bezwiednie pomyle, e Azjaci s pracowici. Kiedy kobieta nie potrafi dokona wyboru, aktywny moe sta si stereotyp, zgodnie z którym pe pikna ma trudnoci z podejmowaniem decyzji. Oczywicie czsto szybko odrzucamy takie myli, poniewa wiemy, e nie naley sdzi po pozorach — przecie nie wszyscy Azjaci i nie wszystkie
kobiety pasuj do podanych stereotypów. Jednak rasa lub pe zostaa ju dostrzeona i moe wpywa na tok mylenia. Potni ludzie czciej posuguj si stereotypami,
poniewa w mniejszym stopniu stosuj autocenzur. House jest tego doskonaym
przykadem. W prawie kadym odcinku obraa pewn grup spoeczn, cho czsto
dodaje przy tym uwag, e stara si zachowa poprawno polityczn.
House: Nie mog poprosi o to czarnego ani kobiety — to byoby niepoprawne
politycznie.
— „Mirror, Mirror”
Zakonnica: Siostra Augustyna wierzy w rzeczy, które nie s prawdziwe.
House: Mylaem, e to u was norma.
— „Damned If You Do”

Czy władza deprawuje?
Po omówieniu czterech czsto wystpujcych efektów posiadania wadzy i pokazaniu,
e s one widoczne take u House’a, staramy si odpowiedzie na trzy pytania. Po
pierwsze, czy oznacza to, e — jak mówi Lord Acton — wadza deprawuje? Wiele
opisanych wczeniej efektów na to wskazuje — ludzie z poczuciem wadzy zbyt czsto
podejmuj ryzyko, ignoruj punkt widzenia innych i kieruj si stereotypami.
House: Czy moemy zapomnie o moich wadach i wróci do zalet?
— „Merry Little Christmas”
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Z pewnoci jest to prawda, jednak ludzie ci s te asertywni, potrafi spojrze na
sytuacj z szerszej perspektywy, nie boj si podejmowa ryzyka i czciej generuj twórcze, nowatorskie pomysy. Trafniejsze jest wic stwierdzenie, e wadza nie tyle deprawuje, ile zmienia ludzi. Wystpuj zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki poczucia
wadzy.
Najlepsze rozwizanie polega na kontrolowaniu wspomnianych skutków. Trzeba
ograniczy negatywne efekty, aby móc optymalnie wykorzysta pozytywne. Jednym
ze sposobów na zagodzenie negatywnych skutków jest uwiadomienie ich ludziom.
Gdyby wyjani House’owi, e wadza moe wywoywa u niego liczne negatywne zachowania, prawdopodobnie potrafiby ich unikn. Wiemy jednak, e House nie
uwzgldniby tego rodzaju wskazówek. W niektórych odcinkach zdaje sobie spraw, e
jego zachowania izoluj go od ludzi, jednak nie próbuje si zmieni. Dotyczy to take
innych osób, w tym nas samych. Wiele zachowa trudno jest kontrolowa, zwaszcza
jeli s mocno utrwalonymi nawykami lub pozwalaj uzyska ukryte korzyci. Dlatego
zmiana negatywnych zachowa House’a wydaje si mao prawdopodobna.
Lepszym sposobem na okieznanie potnych ludzi jest zmniejszenie u nich siy
poczucia wadzy. Powinni wiedzie, e wadza nie jest im dana przez Boga, ale przyznana przez innych ludzi. Joris Lammers wraz ze wspópracownikami wykazali, e efekty
uboczne poczucia wadzy mona skutecznie ograniczy, uwiadamiajc potnym ludziom, e inni mog postrzega ich pozycj jako niezasuon. To odkrycie z psychologicznej perspektywy pokazuje znaczenie demokracji i podziau wadzy. Wadza
deprawuje, jeli jednak potne osoby s kontrolowane przez innych i wiedz, e
mog utraci swoj pozycj, negatywne efekty mona przynajmniej zagodzi.
Jednak ograniczanie ludzi z poczuciem wadzy jest bardzo trudne, a kontrolowanie
House’a — prawie niemoliwe. W serialu to zadanie przypado w udziale Cuddy. Jest
ona dziekanem wydziau medycznego, a tym samym przeoon House’a i jedyn osob,
która moe go okiezna.
Cuddy: Tylko ja potrafi go kontrolowa.
— „Half-Wit”
Cho starania Cuddy nie zawsze kocz si powodzeniem, tylko ona potrafi ogranicza dziwaczne zachowania House’a. Korzystnie wpywa to na serial. Gdyby House
móg — jak ujmuje to Cuddy — zachowywa si jak mapa w fabryce bananów, cykl
straciby na atrakcyjnoci. Walka o wadz midzy Cuddy a House’em, mimo e wysiki administratorki rzadko przynosz efekty, wprowadza do serialu potrzebn wieo.
Ponadto poczynania Cuddy korzystnie wpywaj na House’a i dziaalno szpitala.
Gdyby House móg robi wszystko, na co ma ochot, w pewnym momencie mógby
zupenie utraci kontakt z rzeczywistoci. Najwaniejszy jest jednak ogólniejszy wniosek — ludzi u wadzy trzeba kontrolowa.
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Ta wana konkluzja dotyczy nie tylko Doktora House’a. W tym rozdziale staraymy
si wyjani zachowania House’a, posugujc si wiedz o wpywie wadzy na ludzi.
Zajmujemy si psychologi spoeczn, dlatego wierzymy, e zachowania ludzi mona
w duym stopniu wyjani na podstawie sytuacji spoecznych, w których si znajduj.
Ten redukcjonizm moe wydawa si pewnym uproszczeniem, jednak nie twierdzimy,
e opisane efekty wyjaniaj wszystkie zachowania. Nie kada osoba posiadajca wadz
przypomina House’a. Psychologowie odkrywaj pewne wzorce i prawa w ludzkim zachowaniu. Wzorce te wyjaniaj du cz rónic midzy lud mi, ale nie tumacz
wszystkiego. Sukces ogólnie wywouje szczcie, jednak nie wszyscy ludzie sukcesu s
szczliwi. Wadza prowadzi do nadmiernej asertywnoci, podejmowania ryzyka, zmniejszonej empatii i czstszego stosowania stereotypów, jednak nie u wszystkich potnych ludzi wystpuj te zjawiska. Wykrywajc na podstawie eksperymentów pewne
wzorce, mona przewidzie, e w okrelonych sytuacjach ludzie bd czciej postpowa w dany sposób. Cho zachowania House’a s przedstawione w sposób karykaturalny, mog suy za (przesadzon) ilustracj regu postpowania potnych ludzi.
Dlatego serial pomaga zrozumie wpyw wadzy na zachowania innych i nas samych.
POLECANA LEKTURA
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House o mózgu
ANTOINETTE MILLER

W odcinku „No More Mr. Nice Guy” na oddzia intensywnej terapii szpitala Princeton-Plainsboro zostaje przyjty pacjent o imieniu Jeff. Jest w nim co, co odrónia go od
prawie wszystkich pacjentów — Jeff jest zbyt miy. Wydaje si nienaturalnie ufny,
optymistyczny i cierpliwy, co wida w trakcie jego pierwszego spotkania z House’em.
House: Dlaczego ma pan obok siebie dwa lunche?
Jeff: Jestem tu ju od dwóch posików.
House: Jest pan z tego zadowolony?
Jeff: Nie, ale narzekanie nie ma sensu.
House: Powanie? Ale to bardzo przydatne. Narzeka pan, inni czuj si podle
i aby si od tego uwolni, robi to, na czym panu zaley.
W tym momencie pacjent staje si dla House’a interesujcy. Aby stwierdzi, czy
przypadek jest wart uwagi, House uderza Jeffa lask. ona Jeffa, Deborah, gwatownie
protestuje, ale sam Jeff nie wydaje si zdenerwowany.
Jeff: Au!
Deborah: Co pan robi?!
Jeff: To na pewno nieumylnie.
House: Czy pochodzi z Kanady?
Cameron: Nie ma duych wymaga.
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House: Rozumiem, e to potwierdzenie?
Cameron: Jest po prostu…
House: Szczliwy. Musz to powstrzyma, aby nie zarazi innych.
Ta rozmowa skania House’a do zajcia si przypadkiem. Lekarza intryguje to, czy
Jeff jest miy z natury, czy moe stanowi to objaw choroby. A moe co dzieje si z mózgiem Jeffa? W pewnym ogólnym sensie ródem wszystkich zachowa i odczu jest
mózg. House podkrela to, kiedy dyskutuje z Debor na temat osobowoci Jeffa.
Deborah: Nie jest chory, tylko miy.
House: Tak jak miy jest toster, który robi grzanki. Nie potrafi robi nic innego. Ma zespó Williamsa. Pani m nie ma genów odpowiadajcych za podejrzliwo.
Ogólnie mózg odpowiada za zachowania ludzi — nawet bez ich wiadomej interwencji. Co wicej, mózg determinuje owe wiadome interwencje. W tym rozdziale
omawiam wybrane przypadki z archiwum szpitala Princeton-Plainsboro, które pozwol
zrozumie zalenoci midzy mózgiem a mylami, odczuciami i zachowaniami. Dlaczego
jestemy mili? Dlaczego zachowujemy si zoliwie? Dlaczego si zakochujemy? Skd
wiemy, kim jestemy? Dlaczego moemy widzie d wiki, sysze kolory lub odbiera
wraenia z amputowanych koczyn? Jak mona by lepym i tego nie zauwaa? Rozdzia jest oparty na studiach przypadków. Analizuj szeroki zestaw objawów, a nastpnie
omawiam powizane z nimi funkcje mózgu.

Czy widzisz to co ja? Doznania, percepcja i Doktor House
House: Widzisz wdzik, poniewa chcesz go widzie.
Wilson: A ty go nie widzisz, bo nie wiesz, co to takiego.
— „Autopsy”

Studium przypadku numer 1. Kobieta, która słyszała oczami
Odcinek „The Right Stuff” rozpoczyna si od sceny budzcej groz. Greta (ambitna
pilotka wojskowa) leci odrzutowcem nad pustyni, a kiedy w tle rozlega si brzczenie
alarmu, kobieta nagle zaczyna widzie przed sob migajce, intensywne, nienaturalne
kolory. Greta gubi si w feerii barw, traci kontrol nad odrzutowcem i rozbija maszyn.
Ku uldze widzów okazuje si, e to tylko symulacja. Jednak cho Greta po otwarciu
kokpitu robi dobr min do zej gry, dowiadczenie mocno ni wstrzsa. Chciaa zosta
astronautk, ale w takiej sytuacji nigdy nie przyjm jej do NASA! Greta zgasza si do
House’a z prob o pomoc.
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Greta: Co jest nie tak z moimi oczami i uszami.
House: Jeli mona to wyleczy, armia zrobi to za darmo. W przeciwnym razie
i tak nic nie poradz.
Greta: Na moje miejsce czeka setka kandydatów, których nie trzeba leczy.
To nie moe trafi do akt. Poszukaam troch — jest pan najlepszy, amie reguy
i dba tylko o siebie.
House: Zaómy, e to prawda. Dostajesz now prac, a szpital — kup forsy.
Co ja z tego bd mia?
Greta: Rozbiam si na symulatorze, bo zaczam sysze oczami.
House, co zrozumiae, jest zaintrygowany, i to nie „kup forsy” pooon przez Gret
na jego biurku, cho 50 000 dolarów to adna sumka! House jest na tyle zainteresowany, e zgadza si zaj ni „bez wpisów do akt”. Wysya ponad 30 lekarzy, którzy
rywalizuj o zwolnione stanowiska w zespole House’a, aby znale li rozwizanie. Oto co
mówi kandydatom: „Kobieta, 30 lat, z synestezj. Wprowadzam nowe zasady. Dostajecie wyniki z laboratorium — macie je podrze. Przewietlenia — spali. adnych
zapisków ani notatek. Pacjent to Osama bin Laden, a kady, kto nie znajduje si na
tej sali, naley do si specjalnych. Jakie pytania?”.
Kiedy uczestnicy tajnej misji medycznej przystpuj do wykrywania przyczyn zaburzenia, Greta znów trafia do wielobarwnego wiata. W trakcie zabiegu sycha brzczenie systemu monitorujcego, a Greta zaczyna widzie dziwne kolory unoszce si
w pomieszczeniu. To w poczeniu z rosncym strachem przed odrzuceniem jej kandydatury (Greta boi si, e NASA dowie si o jej chorobie i wykluczy j z programu)
skania j do ucieczki przed lekarzami i zabarykadowania si w szpitalnej kaplicy.
Kandydat numer 10: Miaa nastpny epizod synestezji, co wywoao atak psychotyczny. Pacjentka zabarykadowaa si w rodku.
House: Wic zadzwonilicie do mnie, faceta z jedn zdrow nog i bez omu.
Czym jest owa synestezja, która wci pojawia si w rozmowach? Czy Greta ma
psychoz? A moe symuluje? Nic z tych rzeczy. Synestezja (samo sowo oznacza dosownie „wspólne doznawanie”) to zjawisko neurologiczne, polegajce na tym, e pewne
doznania zmysowe (na przykad usyszenie d wiku w rodzaju brzczenia) mog prowadzi do innych dozna (na przykad widzenia kolorów lub barwnych bysków). Zjawisko to przyjmuje wiele postaci. Dla niektórych osób numery lub dni tygodnia mog
mie okrelon „osobowo”. Inne, na przykad Greta, widz kolory po usyszeniu pewnych d wików. Tu brzczenie (najpierw alarmu w symulatorze lotów, potem systemu
monitorujcego w szpitalu) wyzwala barwne fale, które tak bardzo przeraaj kobiet.
Synestezja zachodzi automatycznie, bez wysiku woli, mocno zapada w pami i czsto
wi si z ni intensywne emocje. W pewnym rodzaju synestezji sowa wywouj specyficzne odczucia smakowe!
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O co w tym chodzi?
Jakie jest wyjanienie objawów Grety? Najpierw naley zauway, e nieustannie docieraj do nas informacje ze wiata zewntrznego. Zmysy su do przekazywania tych
informacji do czci mózgu, w których dane mona przetworzy i zinterpretowa.
Taka jest funkcja zmysów. Informacje o tym, co widzimy, trafiaj do obszaru odpowiedzialnego za przetwarzanie wizualne (do patów potylicznych) i s rozdzielane ze
wzgldu na cechy, na przykad kolor, ruch i lokalizacj. D wiki trafiaj do obszarów
przetwarzajcych bod ce suchowe (do patów skroniowych), informacje uzyskane za
pomoc zmysów smaku i dotyku s przetwarzane w odpowiednich dla nich obszarach
(w patach ciemieniowych) i tak dalej. Doznania zmysowe s dzielone, analizowane i ostatecznie ponownie czone w sensown cao.
Co si jednak dzieje, jeli ma miejsce „spicie” i doznania zaczynaj przedwczenie nakada si na siebie? Moesz zacz odczuwa smak ksztatów i sysze kolory
— to wanie synestezja. Niektórzy lekarze uwaaj, e jest to efekt scalania informacji
(u ludzi z synestezj proces ten miaby zachodzi nieco inaczej). Zdaniem innych przyczyn jest nieprawidowe rozdzielanie sygnaów sensorycznych. Moe by te tak, e
dla kadego zmysu w mózgu istnieje odrbna „mapa” wiata i „mapy” dla poszczególnych modalnoci w zbyt duym stopniu nakadaj si na siebie. Dokadne przyczyny
synestezji wci nie s znane. Jednak zjawisko uwaane niegdy za halucynacje lub
efekt przyjmowania narkotyków jest obecnie uznawane za przypado neurologiczn,
zwykle wrodzon. W niektórych przypadkach, tak jak u Grety, czenie si dozna
zmysowych moe wskazywa na problem medyczny, zwaszcza jeli wystpio nagle.
U Grety ostatecznie zdiagnozowano chorob prowadzc do powstawania cyst w pucach. Niedotlenienie wywoywane przez cysty prowadzio do synestezji, a po ich usuniciu objawy ustpiy. Cho House pocztkowo kamliwie informuje wszystkich (w tym
Gret), e poinformowa NASA o przypadoci pacjentki, pó niej dowiadujemy si, e
zachowa wszystkie informacje dla siebie. Moemy si tylko domyla, czy Grecie udao
si speni marzenia i polecie w kosmos.

Studium przypadku numer 2. Kiedy nie widać tego, co przed oczami
(„Hej, gdzie idziesz?”)
W poprzednim studium przypadku pacjentka dowiadczaa nadmiarowych wrae —
widziaa i syszaa rzeczy, których nie ma, i dowiadczaa nietypowego poczenia dozna. Czasem jednak zdarza si co przeciwnego — doznania s ograniczone. W tym
punkcie omawiam dwa przypadki. Pierwszy dotyczy mczyzny, który nie dostrzega poruszajcych si przedmiotów. Drugi z omawianych pacjentów w ogóle nie widzi.
W odcinku „Son of a Coma Guy” poznajemy Kyle’a. House identyfikuje go jako
przypadek, rzucajc w stron pacjenta paczk chipsów. W scenie otwierajcej odcinek
House je niadanie w sali z pacjentami w stanie wegetatywnym i oglda telewizj. Tak
zastaje go Wilson. Kiedy rozmawiaj, do pomieszczenia wchodzi syn chorego, Kyle.
Wilson, w naturalny sposób zaenowany, stara si ukry niedelikatno przyjaciela,
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a tymczasem House’a zaciekawia Kyle. House nagle zaczyna wcza i wycza owietlenie w pokoju, po czym bierze do rki paczk chipsów. Proponuje je Kyle’owi i delikatnie rzuca mu paczk. Kyle stoi bez ruchu i pozwala, aby chipsy si od niego odbiy.
Najwyra niej nie jest wiadomy toru lotu chipsów. Pó niej sytuacja staje si jeszcze
dziwniejsza. House pyta: „Chcesz zobaczy co naprawd ciekawego?”. Wstaje i podchodzi do Kyle’a. Widzimy obraz z perspektywy Kyle’a. House nagle znika, po czym
pojawia si tu przed Kyle’em. Mczyzna jest wyra nie zaskoczony — jak kady, kto
zobaczyby teleportujcego si czowieka.
House: Widziaem, jak wychodzie we wtorek. Prawie wpade na dwóch ludzi,
ale nie miae problemów z otwarciem drzwi. To akinetopsja. Nie widzisz poruszajcych si rzeczy. A poniewa do tej pory nie przejecha ci autobus, zakadam,
e zdarza si to sporadycznie.
Jak House trafnie stwierdzi, Kyle ma akinetopsj — nie widzi poruszajcych si
obiektów.

O co w tym chodzi?
W mózgu znajduj si specjalne obszary przetwarzajce róne aspekty obrazu. Jeden
z tych obszarów (V5; znajduje si w patach potylicznych w pobliu patów skroniowych)
odpowiada za analizowanie ruchu. Po uszkodzeniu tego obszaru ruchome obiekty staj
si niedostrzegalne. Osoba z tak przypadoci moe doskonale widzie nieruchome
obrazy — na przykad House’a, kiedy siedzi i rozmawia z Kyle’em lub trzyma paczk
chipsów — gdy jednak obiekt zaczyna si porusza, staje si niewidoczny. Jest tak, kiedy
House rzuca chipsy. Paczka w locie staje si niewidzialna — przynajmniej dla Kyle’a.
Przy omawianym zaburzeniu niemoliwe jest na przykad nalanie herbaty lub kawy bez
jej przelania, poniewa pyn wyglda na „zamroony”. Nie mona te bezpiecznie przej
przez ulic, gdy samochody nieustannie pojawiaj si i znikaj (na pozór losowo).
Trudne jest take prowadzenie rozmów, poniewa ruchy ust drugiej osoby wygldaj na
chaotyczne, a gesty s cakowicie niezauwaalne.
lepota ruchu jest zwykle efektem uszkodzenia mózgu, na przykad w wyniku wylewu, urazu gowy lub nowotworu. Najbardziej znanym przypadkiem akinetopsji bya
kobieta po czterdziestce, u której skrzep krwi uszkodzi obszary mózgu odpowiedzialne
za przetwarzanie ruchu. Miao to miejsce w latach 70. Cho wyleczenie tej przypadoci byo niemoliwe, kobieta nauczya sobie z ni radzi i dostosowaa swoje ycie do
choroby. Jednak u Kyle’a, jak zauwaa House, lepota na ruch wystpuje sporadycznie,
dlatego co musi si z nim dzia. Warto przypomnie, e cho Kyle nie wpad pod autobus, przechodzenie przez ulic jest dla osób z akinetopsj bardzo ryzykowne! Na podstawie objawów Kyle’a i historii chorób w rodzinie House diagnozuje rzadk chorob
— wókna szmatowate. Wywouje ona rónorodne problemy, w tym drgawki i przejciow lepot ruchu. Cho nie istnieje lekarstwo na t chorob, House wraz z zespoem mog przynajmniej leczy objawy Kyle’a.
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Akinetopsja Kyle’a uniemoliwia widzenie obiektów pozostajcych w ruchu. Inne
zaburzenie mózgu powoduje, e chory nie widzi tego, co si przed nim znajduje. Chory
moe by przynajmniej czciowo lepy i nic o tym nie wiedzie. Przytrafia si to Foremanowi w dwuczciowym odcinku „Euphoria”. Do szpitala trafia postrzelony policjant,
któremu w mózgu utkwi odamek pocisku. Pacjent cay czas wybucha niekontrolowanym miechem. Nawet kiedy lekarze zajmuj si nim na izbie przyj, nie traktuje swoich obrae powanie. Do czasu — w pewnym momencie traci wzrok, pó niej zaczyna
odczuwa okropny ból i ostatecznie umiera. Ju sam ten przypadek jest trudny, a kiedy
w pewnym momencie zaczyna chichota Foreman, sytuacja staje si krytyczna.
Gdy pod koniec czci pierwszej Foreman i Joe (policjant) trafiaj do izolatki, House
nalega na przeprowadzenie biopsji mózgu (pobranie maego wycinka tkanki do analizy)
w celu znalezienia róda infekcji. Poniewa prawdopodobiestwo zaraenia jest wysokie, a choroba — nieznana, operacj przeprowadza Foreman w komorze izolacyjnej.
Lekarz wci odczuwa objawy. Cho nie czuje jeszcze bólu, wie, e niedugo si pojawi.
Bierze szpikulec i motek (biopsja mózgu to nie przelewki) i wydaje si, e wszystko idzie
wietnie, jednak w pewnym momencie House zauwaa, e Foreman nie trafi w gow Joego. Zamiast tego przeprowadzi biopsj materaca. Foreman najwyra niej nie zdaje
sobie sprawy z pomyki i nalega, aby House wzi próbk do analizy. Jest zupenie lepy,
ale tego nie zauwaa.

O co tu chodzi?
Joe, a potem Foreman trac wzrok nie z powodu problemów z oczami, ale poniewa
pasoyty zaatakoway ich mózgi. Obaj cierpi na lepowidzenie. Jest to intrygujca przypado — chory najwyra niej nie widzi, jednak potrafi wykry ruch i, w niektórych
sytuacjach, zlokalizowa obiekty w przestrzeni. W mózgu funkcjonuj przynajmniej
dwa systemy wizualne. Jeden jest oparty na gównym, wiadomym szlaku neuronalnym,
a drugi — na mniej wiadomym szlaku pomocniczym. Przy uszkodzeniu patu potylicznego (gdzie rozpoczyna si wiadome przetwarzanie informacji wizualnych) drugi
z tych szlaków moe pozosta nietknity. Chase zauwaa: „Fizycznie jego (Foremana)
oczy s sprawne. Problem dotyczy mózgu. Uszkodzenie patu potylicznego objo pierwszorzdow kor wzrokow”.
Czasem przy uszkodzeniu patu potylicznego pacjent moe utrzymywa, e widzi
(Foreman wci nalega, aby House zbada pobran próbk materaca), cho wszystkie
dowody wskazuj na co przeciwnego. Jest to tak zwany zespó Antona. Pacjent, tak jak
Foreman w przywoywanym odcinku, moe konfabulowa, uzupeniajc brakujce fragmenty wiadomego dowiadczenia, i nie zdawa sobie z tego sprawy. Infekcja Foremana
zostaje ostatecznie wyleczona (cho pocztkowo wystpuj pewne efekty uboczne),
jednak lepowidzenie jest rzeczywist i naprawd kopotliw przypadoci. Z kolei
wspomniane konfabulacje mog wystpowa take przy wielu innych problemach
neurologicznych, w tym przy zaburzeniach pamici.
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Może mi pan przypomnieć, kim jest? Pamięć i Doktor House
„Paty skroniowe odpowiadaj za mow, such i pami. Kiedy to straci, bdzie fantastyczn dziewczyn na randki, ale oprócz tego…”
— House w odcinku „Not Cancer”

Studium przypadku numer 3. Następna tępa modelka?
Wyobra sobie, e przez cay czas „yjesz chwil”. Przeskakujesz od wydarzenia do
wydarzenia i masz wraenie, e w kadym z nich uczestniczysz po raz pierwszy. Takie
dowiadczenia s zwizane z amnezj — utrat pamici. W odcinku „Skin Deep” moda
modelka Alex w trakcie pokazu mody wywouje bójk, a nastpnie upada. Szybko trafia
do szpitala, a badanie na toksyny wykazuje, e pia alkohol i braa heroin. Poniewa
House nie wierzy ani Alex, ani jej ojcu (który jest te jej menederem), zarzdza detoksykacj. Ojciec utrzymuje, e to by jej „pierwszy raz” i e Alex nie jest narkomank. Jak
mówi Chase: „Napana modelka — co za niespodzianka”. W trakcie zabiegu serce Alex
przestaje bi, przez co do mózgu przez kilka sekund nie dociera krew, a tym samym
i tlen. Kiedy Alex si wybudza, zaczynaj dzia si naprawd dziwne rzeczy.
Alex: Jeste na mnie zy, tato? Zawiodam ci.
Ojciec: Nie, kochanie.
Alex: Powinnam zachowywa si dojrzalej, radzi sobie z presj.
Ojciec: Wystarczy. Wyzdrowiejesz. Tylko to si liczy.
Chase: Przepraszam. Podamy ci teraz koktajl bananowy — witaminy, substancje
odywcze.
Alex: Ale przystojny lekarz. (powtarza wczeniejsz kwesti) Jeste na mnie zy,
tato? Zawiodam ci.
Ojciec: Co si dzieje?
Alex: Powinnam zachowywa si dojrzalej i radzi sobie z presj.

O co tu chodzi?
Istnieje kilka rodzajów pamici, wyrónianych na podstawie dugoci czasu przechowywania i rodzaju informacji. Zawarto jednego z typów pamici, tak zwanej pamici
krótkotrwaej, bez cigego przypominania zanika do szybko, w cigu 20 – 30 sekund.
Inny rodzaj, pami dugoterminowa, to „gwiazda” pamici. Ten typ pamici jest najtrwalszy. Teoretycznie zapis w pamici dugoterminowej (przy czym nie wszystkie
informacje do niej trafiaj) moe przetrwa tak dugo jak sam mózg. Sztuka polega
na uzyskaniu dostpu do wspomnie po ich zarejestrowaniu. Moe te nastpi
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utrata pamici. Alex ulega amnezji i ma dostp wycznie do 20 – 30 sekund przechowywanych w pamici krótkoterminowej. Kiedy Chase odchodzi od óka pacjentki, jest
tak, jakby znikn z jej pamici. Alex za kadym razem musi poznawa go od nowa.
Dlaczego tak si dzieje? Jak to moliwe, e chwilowe niedotlenienie spowodowao
utrat wspomnie? Okazuje si, e w tworzeniu, przechowywaniu i przywoywaniu
ladów pamiciowych uczestnicz róne obszary mózgu. Jedna ze struktur, hipokamp
(nazwana tak z uwagi na ksztat przypominajcy konika morskiego), peni kluczow
funkcj przy przenoszeniu informacji z tymczasowej pamici krótkoterminowej do
trwalszej pamici dugoterminowej. Jednak cho ta stosunkowo niewielka struktura
(a waciwie struktury, bo czowiek ma je dwie) ma tak due znaczenie przy przechowywaniu wspomnie, jest te bardzo wraliwa na niedotlenienie. Alex przypomina jednego
z najbardziej znanych pacjentów z amnezj, R.B., który te uleg krótkotrwaemu zatrzymaniu dopywu krwi do mózgu w trakcie operacji. Po wybudzeniu zauwaono u niego powan amnezj nastpcz, polegajc na tym, e pacjent nie tworzy trwaych zapisów pamiciowych (to samo dotkno Alex). Cho stan R.B. nigdy si nie poprawi,
Alex odzyskuje przynajmniej niektóre funkcje pamiciowe — przy czym pó niej okazuje si, e dziewczyna (a moe naleaoby napisa „chopak”?) ma te inne problemy.

Studium przypadku numer 4. Uzupełnianie luk
W odcinku „Histories” spotykamy House’a w najmniej lubianym przez niego miejscu
— w przychodni. Tam jego uwag przykuwa jedna z pacjentek, Jodi, która wprowadza
w zakopotanie badajcych j studentów, nieustannie zmieniajc opis okolicznoci,
w jakich uszkodzia nadgarstek. Najpierw opowiada, e wywrócia si na schodach
domku na play, nastpnie mówi o upadku z konia i tak dalej. House, po zachceniu studentów do poszukiwa wyjanienia w encyklopedii (daje im wskazówk, e maj znale  co, co „rozpoczyna si na liter C”), rozpoczyna dziwn i ciekaw rozmow z Jodi.
House: Cze, Jodi. Jestem doktor House. Co sprowadza ci do szpitala?
Jodi: Nadgarstek.
House: Co si stao?
Jodi: Jechaam na diabelskim kole, kiedy rzucia si na mnie olbrzymia mewa.
(widzimy, e na odwrocie podkadki uywanej przez House’a widnieje zdjcie diabelskiego koa, a w marynark lekarz ma wpit broszk w ksztacie ptaka)
House: To straszne.
Jodi: Chciaam odgoni ptaka, ale uderzyam w koo. (House patrzy na studentów)
Student numer 2: Wszystko zmyla?
House: Nie, nadgarstek rzeczywicie j boli.
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Jodi: Nie kami.
House: Oczywicie, e kamiesz. Nie masz pojcia, co si stao. Nic nie pamitasz.
Nic nie pamita? Po wyjciu z gabinetu House wyjania: „To zespó Korsakowa.
Jej mózg zosta uszkodzony przez alkohol lub z diet — pewnie to drugie. Nic nie
pamita, nie ma nowych pomysów i nawet tego nie zauwaa. Jej mózg uzupenia luki
na podstawie wizualnych wskazówek”.
Nastpnie House wraca do pacjentki, aby udowodni swoje racje.
House: Cze, Jodi! Jestem doktor House. Co ci si stao w nadgarstek?
Jodi: Zrobi mi to taki dziwny starszy facet z lask.
House: Widzicie? Jakby nic si nie zdarzyo. Wybaczya mi.

O co tu chodzi?
Modelka Alex nie rejestruje nowych wspomnie, natomiast w amnezji wstecznej ludzie
nie potrafi odtworzy informacji zapisanych ju w pamici dugoterminowej. Zaburzenie to moe by efektem udaru, wystpuje w zaawansowanych stadiach choroby
Alzheimera i moe pojawia si w zespole Korsakowa. Zespó ten jest efektem dugotrwaego niedoywienia (najczciej wystpuje u alkoholików), prowadzcego do braku
tiaminy (wanej witaminy z grupy witamin B). Z uwagi na zespó Korsakowa Jodi ma
powane problemy z pamici (prawdopodobnie wystpuje u niej amnezja nastpcza
i wsteczna), jednak jej umys stara si uzupenia luki sensownymi wytumaczeniami.
Pacjentka konfabuluje, wykorzystujc dostpne wokó niej informacje. Jedna ze studentek ma na sobie koszul z nadrukiem konia, dlatego Jodi opowiada o upadku w trakcie przejadki. Inna na podkadce ma rysunek surfera, wic Jodi uznaje, e kiedy upada, musiaa znajdowa si w domku na play. W kocu „dziwny starszy facet” to sam
House i z pewnoci to jego laska bya powodem urazu. Najciekawsze jest to, e Jodi nie
zdaje sobie sprawy z nieprawdziwoci „fabrykowanych” przez ni wspomnie — i bdzie
tak dopóty, dopóki nie zmieni diety. House stwierdza jednak, e dziewczyna moe odzyska pami. Inni chorzy — zwaszcza z odalkoholow postaci zespou Korsakowa —
mog nie mie tyle szczcia.

Co mówisz? Język i Doktor House
„Lewa pókula odpowiada za jzyk, arytmetyk, racjonalno. Prawa to niemy
nieudacznik”
— House w odcinku „Both Sides Now”
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Studium przypadku numer 5. Bełkot
W odcinku „Failure to Communicate” poznajemy Flatchera, reportera wygaszajcego
mow. Po doznaniu urazu gowy reporter zaczyna mówi w niezrozumiay sposób. Kiedy
Chase i Foreman próbuj przeprowadzi wywiad, staje si oczywiste, e Flatcher ma
zaburzenia.
Chase: Czy bra pan narkotyki?
Fletcher: Zawniej si poraao.
Elizabeth (ona Fletchera): Kiedy mia problemy z alkoholem, ale od prawie roku
nie pije.
Foreman: Panie Stone, pana zdolno mowy jest upoledzona, cho nie zdaje
pan sobie z tego sprawy. (zwraca si do Elizabeth) Wie, co chce powiedzie, ale
wymawia niewaciwe sowa.
Fletcher: Mrowi zniemalnie.
Elizabeth: Nie wie, e mówi od rzeczy?
Foreman: Dla niego brzmi to sensownie.

O co tu chodzi?
W lewej pókuli mózgu znajduj si wysoce wyspecjalizowane obszary zwizane z generowaniem i przetwarzaniem mowy. Jest tak u ponad 90% osób. U pozostaych jzykiem
zawiaduj obie pókule lub — w najrzadszych sytuacjach — struktury tylko prawej czci mózgu. Ze wzgldu na mow najwaniejsze s: orodek Wernickego (odpowiada za
rozumienie), orodek Broki (zwizany z wytwarzaniem mowy) i pczek ukowaty, czcy dwie wymienione struktury. Wane s te inne obszary, jednak podane struktury
odgrywaj najwaniejsz rol, a uszkodzenie dowolnej z nich moe prowadzi do zaburzenia mowy zwanego afazj.
U Fletchera mona zaobserwowa objaw nazywany saat sown, polegajcy na
czeniu sów w bezsensowne zbitki. Jest to symptom kilku typów afazji. Przy uszkodzeniu orodka Wernickego pacjent moe bardzo pynnie generowa sowa i zdania,
tyle e nie maj one adnego sensu. Ponadto chory nie rozumie, co si do niego
mówi. Wydaje si jednak, e Fletcher doskonale rozumie innych. Z czego wic moe
wynika jego problem?
Foreman jest zdziwiony wynikami standardowych testów (w tym obrazowania mózgu). Cho wskazuj one na uszkodzenie mózgu (ostatecznie przypisane zakaeniu
malari w trakcie prywatnej operacji mózgu — takie rzeczy zdarzaj si tylko w telewizji!), Foreman zauwaa: „Zbliznowacenie nie znajduje si w obszarze mózgu wizanym
zwykle z afazj przewodzenia”. Afazja przewodzenia nastpuje po rozczeniu orodków
Wernickego i Broki. Cho pacjent moe rozumie, co inni do niego mówi, nie potrafi
powtarza sów ani odpowiada w sensowny sposób. Cho zdaje sobie spraw z bdów,
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ma trudnoci z ich korygowaniem. Moe to by efekt uszkodzenia mózgu, ale wydaje
si, e u Fletchera przyczyn jest malaria mózgowa. Infekcja ostatecznie zostaje wyleczona, jednak Fletcher musi zmierzy si z wieloma innymi problemami, wykraczajcymi poza zaburzenia mowy.

Witamy po „ciemnej stronie”
— funkcje wykonawcze i Doktor House
„Nie widz powodu, dla którego miabym czu si winny. To bez sensu — chyba
e mój ukad limbiczny zaczyna szwankowa”
— House w odcinku „Under My Skin”

Studium przypadku numer 6. Straszna s…
W odcinku „Remorse” House jest zaintrygowany Valerie, pacjentk przyjt z zestawem objawów, w tym z bólem ucha i arytmi serca. W trakcie bada okazuje si, e
Valerie jest straszn kobiet — najwyra niej przespaa si ze wspópracownikiem, przypisaa sobie jego prac i podaa mu narkotyki, co doprowadzio do wyrzucenia go z pracy.
Kiedy Trzynastka dowiaduje si o intrygach pacjentki, ta pozywa j o molestowanie
seksualne. Jak wspomniano, Valerie to straszna kobieta. W czasie obrazowania mózgu
pacjentki Trzynastka prowadzi z ni rozmow, która powinna wywoa reakcje emocjonalne. Efekty s zaskakujce.
Trzynastka: Popatrz, co jest aktywne.
Foreman: Boczna kora czoowa, orodek Broki. Co z tego?
Trzynastka: Powiedziaam jej, e dla relaksu w trakcie badania naley rozmawia.
Przez ostatnie pó godziny wypytywaam j o to, co kocha, czego nienawidzi
— co budzi w niej jakikolwiek emocje.
Foreman: Ciao migdaowate i cay ukad limbiczny nie wykazuj aktywnoci.
Trzynastka: Bo korzysta tylko z orodków mowy — nie uywa struktur odpowiedzialnych za emocje. Wie, czym jest mio, ból i empatia, ale ich nie czuje.
Jest psychopatk.

O co tu chodzi?
Kora przedczoowa, znajdujca si w przedniej czci mózgu, odpowiada za wiele
ludzkich cech, wanych w przypadku Valerie. Te cechy to na przykad kontrolowanie impulsów, planowanie, klasyfikowanie obiektów jako dobrych i zych oraz róne
aspekty osobowoci. Liczne z tych cech s zwizane z funkcjami wykonawczymi. Jeden z fragmentów kory przedczoowej, brzuszno-przyrodkowy, jest poczony z ukadem limbicznym uczestniczcym w licznych reakcjach emocjonalnych. Inny obszar
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(oczodoowo-czoowy; nazwa wzia si z lokalizacji obszaru — znajduje si on bezporednio za oczami) peni wan funkcj przy regulowaniu zachowania i hamowaniu
niewaciwych impulsów, a take moe pomaga w ustaleniu konsekwencji zachowania.
Ukad limbiczny, jak zauway House, uczestniczy w wytwarzaniu poczucia winy
(oraz innych emocji). Cho Valerie powinna odczuwa intensywne emocje w trakcie
rozmowy z Trzynastk, w czasie rezonansu nie wida aktywnoci ukadu limbicznego.
Orodek Broki (odpowiedzialny za mow) funkcjonuje poprawnie, jednak wyglda na
to, e jest to jedyny aktywny u pacjentki obszar patów czoowych. Trzynastka nazywa
Valerie psychopatk, a cho pó niej okazuje si, e to nieprawda, odkryto, e u psychopatów w pewnych sytuacjach ukad limbiczny rzeczywicie jest mniej aktywny ni u innych
ludzi. Psychopaci w specyficzny sposób przetwarzaj treci emocjonalne, co moe po czci
wyjania zachowania takich osób. Zebrano te pewne dowody na to, e u psychopatów
— cechujcych si mniejsz podatnoci na poczucie winy i majcych nisk kontrol
behawioraln — zaburzone moe by funkcjonowanie struktur przedczoowych.
Wrómy jednak do Valerie. Po dalszych badaniach okazuje si, e pacjentka nie
zawsze zachowywaa si w ten sposób, a obecnie cierpi na chorob Wilsona powodujc
odkadanie si miedzi w rónych narzdach (w tym w mózgu). Mona przyj, e zaburzenie wpyno na ukad limbiczny i obszary przedczoowe, a w efekcie pozbawio
Valerie odczu emocjonalnych. Kiedy Trzynastka rozpoczyna leczenie nakierowane
na usunicie nadmiaru miedzi, pacjentka ponownie zaczyna odczuwa emocje — ku
utrapieniu innych osób.

Co to wszystko ma wspólnego z psychologią?
Maa próbka przypadków z kliniki Princeton-Plainsboro jest dobr ilustracj tego, e
mózg bezporednio wpywa na percepcj, wspomnienia, komunikacj i uczucia. House
w odcinku „Big Baby” opisuje to tak: „Mózg jest jak internet — midzy rónymi obszarami nieustannie wdruj pakiety informacji”. Na szczcie informacje zwykle trafiaj do
miejsca przeznaczenia, jednak — co w kadym sezonie odczuwa kilku pacjentów —
nawet najmniejsze zakócenia w sieci mog prowadzi do dramatycznych skutków.
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