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Čo sa stane s fotografiou na sociálnej sieti 

 

Volám sa Fotografia58496. Pred niekoľkými mesiacmi ma vytvoril môj majiteľ a bola som 

šťastná, že som uzrela svetlo sveta. Lenže jedným kliknutím sa všetko zmenilo a nikomu by ani 

na um nezišlo, aké to bude mať následky. 

Môj majiteľ ma vytvoril v jeden krásny večer. Objektív mal nasmerovaný na seba a takto 

spolu so mnou vytvoril veľa fotografií. Ale zo všetkých vybral práve mňa. Bola som vyvolená, 

cítila som sa úžasne. Zrejme som bola podľa neho najkrajšia, keďže si ma vybral. Jedným 

kliknutím ma presunul do správy na Facebooku s nejakým dievčaťom. A tak som sa objavila 

u nej. Stiahla si ma a pozerala sa. Najskôr len tak začudovane, akoby videla na kamarátke nejaké 

šaty, ktoré sa jej vôbec nepozdávali. Ale potom len pohodila plecom, usmiala sa a s iskričkami 

v očiach sa na mňa zahľadela. Zrejme môjho majiteľa veľmi ľúbila, keď sa na mňa tak pozerala. 

Tento jej pohľad som mala rada vždy, keď sa na mňa pozrela. Občas si pri tom dokonca hrýzla 

peru a tvárila sa túžobne. 

Lenže v jeden večer to bolo iné. Keď ma otvorila, v tvári už neboli tie iskričky ako inokedy. 

Jej oči boli uslzené a vyzerala dosť nahnevane. Takto som ju ešte nikdy nevidela. Jej oči boli 

červené a šľahali z nich plamene. Možno jej niekto zjedol večeru, ale ja som to určite nebola, 

keďže som len fotografia. Zrazu ma chytila myšou a presunula na svoju nástenku na Facebooku. 

K tomu napísala ešte nejaké slová, ktoré určite hovorili o tom, aká som krásna a úžasná 

a tlačidlom ENTER ma zverejnila. Ja som sa tešila, že ma uvidí viac ľudí a tiež sa im zapáčim 

tak ako tomu dievčaťu a môjmu majiteľovi. Zrazu som dostala prvý „lajk“, potom druhý a tretí. 

Určite som sa im zapáčila. Bola som na seba pyšná.  

Niektorí ku mne pridávali komentáre. Síce som im nerozumela, ale určite boli plné krásnych 

slov. Našli sa aj takí nadšenci, ktorí ma zdieľali, aby ma videli aj ich kamaráti. Tá radosť, čo 

som vtedy prežívala, sa nedá ani popísať. Dokonca si ma aj stiahli! Keď sa na mňa pozerali, 

smiali sa. Nuž, čo vám poviem, čakala som inú reakciu. Myslela som si, že na mňa budú pozerať 

s iskričkami v očiach ako to dievča, ale aj smiech je dobrý. Teda aspoň podľa mňa.  

Keď ma otvoril jeden chlapec, veľmi sa smial. Skoro spadol zo stoličky a nedokázal svoj 

smiech zastaviť. Žeby som ho až tak rozveselila? Stiahol si ma a upravil. Pridal na mňa aj slová, 

zrejme niečo vtipné, podľa toho, ako sa tváril. Mne to neprekážalo, páčilo sa mi, že prinášam 

ľudom smiech. Potom si ma pridal na jeho ďalšiu sociálnu sieť. Instagram. Takto ma mohlo 

vidieť viac ľudí a ja som bola nadšením bez seba. 

Pokračovalo to aj ďalej. Bola som taká populárna, že ma pridávali aj na Pokec, Twitter a iné 

sociálne siete. Medzi reakciami ľudí som zazrela aj nezvyčajné reakcie. Nesmiali sa, iba si so 

smutným pohľadom povzdychli, pokrútili hlavou a zavreli ma. Ale takýchto bolo veľmi málo, 

takže som tomu neprikladala veľkú váhu. Väčšina si ma so smiechom prezerala a posielala 

ďalej svojim priateľom. Cítila som sa ako nejaká hviezda. Cestovala som všade, videla som 

toľko tvárí ako ešte asi žiadna fotka. Už som sa nevedela dočkať, kedy sa o tom všetkom dozvie 

môj majiteľ. Určite z toho bude mať veľkú radosť.  

No keď si ma otvoril, jeho reakcia sa vôbec nepodobala tomu, čo som si predstavovala ja. 

Bol uplakaný, mal kruhy pod očami, akoby už niekoľko dní nespal. Mala som pocit, že mu 

niekto ukradol dušu. Jeho pohľad nemal žiadny výraz. Zdal sa mi prázdny. Vôbec sa mi to 
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nepáčilo. Nechcela som ho takto vidieť. Zrazu začal plakať a povedal mi, že za všetko môžem 

ja. Vraj ma nikdy nemal urobiť, pretože som mu spôsobila len trápenie a zničila život.  

Ja, najkrajšia fotografia zo všetkých fotografií, ktoré vytvoril, mu zničila život. Vôbec som 

tomu nerozumela. Mala som v sebe veľký zmätok. Prečo sa mu nepáči, že ma videlo toľko 

ľudí? A potom to na mňa prišlo ako z jasného neba. Všetci tí ľudia sa smiali na mne a tým aj 

na ňom. Vysmievali sa mu. Cítila som sa veľmi zle. Nevedela som, čo všetko tým spôsobujem.  

Chcel ma vymazať, blokovať, lenže to mu nepomohlo. Bola som všade ako nejaká infekcia, 

ktorej sa nedá zbaviť a šírila som sa ďalej. Najradšej by som sa odvšadiaľ vymazala sama, len 

aby môj majiteľ nebol smutný. Nešlo to. Nedokázala som to. Som len obyčajná fotografia, 

s ktorou si ľudia robia, čo chcú. 

Takto som zničila život svojmu majiteľovi. Vymazal ma zo svojho mobilu a počítača a už 

som ho nikdy nevidela. Preto vám radím, majitelia svojich fotiek, rozhodnite sa, ako naložíte 

so svojimi fotografiami. Zvážte, komu môžete posielať svoje fotografie a komu nie. A jedna 

rada do života: keď už raz pridáte fotografiu na sociálnu sieť, nikdy to už nevrátite späť.  

 

 

 

Simona Ďuriníková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


