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           Pamięć absolutna, czyli co by było fajnie mieć. 
 

Człowiek nie jest w stanie zapamiętać wszystkich wydarzeń swojego życia, 
często jest to zaleta, ponieważ nie możemy wyprzeć przykre wspomnienia, ale bywa 
to także uciążliwe, gdyż nie jesteśmy w stanie zapamiętać wiele. Wyobraźmy sobie 
przyszłość w której pamięć nie tylko jest absolutna, ale także możemy nią sterować. 

Urządzenie polegałoby na wszczepieniu nośnika pod skórę zapisującego 
wszystko co widzieliśmy i słyszeliśmy, oraz na sterowaniu tymi wspomnieniami na 
przykład ruchem ręki.   Możliwe stałoby się przewijanie, odtwarzanie, kasowanie 
wspomnień. To dałoby nam pamięć absolutną, wszystko byłoby przechowywane na 
takim nośniku i w każdej chwili możliwe byłoby wrócenie do danego zdarzenia. 
Oczywiście nie chciałoby się nikomu przewijać tak długo, aby wrócić do wspomnień 
szkolnych kiedy już mielibyśmy swoje lata, dlatego właśnie sama konstrukcja obsługi 
takiej „pamięci absolutnej” musiałaby być prosta i przejrzysta. Podział życia na 
rozdziały lub osobista możliwość wyborów scen do zapamiętania i ich wybór jak w 
filmie na DVD wydaje się być idealnym rozwiązaniem. 

Oczywiście przyniosłoby to wiele pozytywnych skutków, oczywistym staje się, że 
problem zapominania choćby listy z zakupami nie byłby już problemem, ponieważ 
wystarczyłoby wrócić do danego wspomnienia i odtworzyć je sobie w głowie. Także 
nauka nie staje się straszna, gdyż każda książka, każda informacja przekazana na 
lekcji zostaje na zawsze zapamiętana i można się do niej cofnąć. Nawet praca 
detektywów mogłaby stać się prostsza dzięki możliwości wyłapania każdego kłamstwa 
świadków, każde sprzeczne zeznanie, każdy podejrzany ruch w okolicy miejsca 
zbrodni byłby wyłapany dzięki temu, że byłaby możliwość odtwarzania tego jak myśli 
ciągle i na nowo. Nawet w dramatycznych sytuacjach kiedy to sami wypieramy 
wspomnienia, bądź nie zapamiętamy co się dokładnie wydarzyło można zawsze 
wrócić do tego; na przykład ofiara gwałtu czy napadu mogłaby precyzyjnie opisać 
postać którą widziała. Urządzenie to  mogłoby stać się pomocne nawet dla zbyt 
imprezowych studentów, którym potocznie mówiąc „urwał się film”, dzięki niemu nie 
musieliby się zachodzić w głowę co to narobili, a tylko wróciliby do momentu który im 
umknął. Nawet w celach rozrywkowych jak wspólne wspominanie można by było 
wracać do tego w głowie, lub gdybyśmy w smutnych momentach chcieli powrócić do 
tych lepszych i oglądać dobre chwile.  

Niestety wszystko co nowe, niesie za sobą także i negatywne konsekwencje. 
Ludzie nie są przyzwyczajeni do posiadania tak dużej ilości informacji, różny charakter 
ludzi także mógłby się odbić na przyjęciu tych informacji. Takie przewijanie i 
odtwarzanie na przykład złych wspomnień może się kończyć ciągłymi kłótniami i 
nienawiścią do osób na których tak naprawdę by nam zależało. Mogłoby to również 
zgubne kiedy rządy państw w konflikcie; wykonałyby jakiś nieumyślny ruch 
lekceważący kulturę tego drugiego kraju, lecz nie zauważony przy obradach, wskutek 
posiadania takiej technologii i odtwarzania tego zdarzenia mógłby zostać zauważony i 
oceniony jako podstawa do dalszych konfliktów. Nieograniczona wyobraźnia jest 
oceniana najwyżej! Proszę się nie krępować i puścić wodze fantazji. Mogłoby się 
wydarzyć tak, że przy kłótni jedna z osób wykasowałaby wspomnienia związane z 
drugą osobą. Osoba która wykasowałaby tą drugą nie miała by wprawdzie jak żałować 
tego czynu jednak biorąc pod uwagę ludzkie relacje, często mogą wystąpić sytuacje 
konfliktowe, a pozbycie się całej tej osoby z którą mieliśmy dużo do czynienia jest 
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czynem niezwykle nieprzemyślanym. Takie czynności jak kłamstwo z naszej strony, 
nieważne czy powiedziane w dobrej wierze, aby nie urazić czyichś uczuć, czy w złej 
także mogło być zawsze odkryte, co dla nas mogłoby skończyć się negatywnie. Dosyć 
tragiczną sytuacją stawałby się także fakt śmierci ukochanej osoby, kiedy druga 
mogłaby przewijać momenty wspólnych chwil lecz nie w celu jedynie przypomnienia, 
ale w skali prowadzącej do obsesji i niemocy pogodzenia się ze stratą. Taka osoba 
mogłaby żyć jedynie odtwarzając te momenty wprowadzając się w obłęd. 

Posiadanie pamięci absolutnej generalnie mogłoby być bardzo przydatnym 
wynalazkiem, jednak ludzie musieliby umieć sobie z tą pamięcią poradzić. Negatywnie 
mogłaby wpływać na ludzkie relacje, ponieważ są tacy ludzie którzy doszukują się 
zdrady i kłamstwa za wszelką cenę. Takie pogłębianie negatywnych czy pozytywnych 
emocji nie może być dobre dla zdrowia psychicznego. Tego typu wynalazki należy 
zawsze wprowadzać w momentach kiedy ludzie są gotowi na takie udoskonalenia 
jednak niektórzy nigdy mogą nie być gotowi na takie kroki.  

 


