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Práce rozvíjí výsledky dlouhodobého terénního výzkumu ve městě San Cristóbal de Las Casas 

ve státě Chiapas na jihu Mexika, v regionu, kde probíhá od 60.let 20.století masivní rurálně-

urbánní migrace. Výzkum se soustředil na druhou generaci migrantů tzotzilského a tzeltalského 

původu, kteří nyní žijí na předměstí San Cristóbalu. Mladí indiáni, jejichž rodiče přišli do města 

za lepší obživou z horských komunit ve státě Chiapas, jsou dnes zcela bilingvní a ovládají jak 

mateřský jazyk (tzotzilštinu nebo tzeltalštinu), tak španělštinu. Stejně jako jejich rodiče pracují 

jako prodejci suvenýrů nebo pouličního občerstvení v centru města. Dennodenně jsou tak 

v kontaktu s turisty a expaty, kteří se v centru pohybují. Tato setkání jsou v kontextu práce 

vnímána jako konstitutivní prvek představovaného životního stylu Západu, který je 

charakterizován mobilitou a modernitou. Koncept „imaginárního Západu“ (Yurchak 2005) je 

centrálním konceptem celé práce, představuje neviděnou a přesto všudypřítomnou vlast 

turistů a především, místo kde se odehrávají „lepší životy“. Text se zabývá tím, jak hledání 

lepších, možných životů tvaruje a ovlivňuje každodenní volby a rozhodnutí indiánské mládeže 

a jejich vnímání vlastní identity a postavení v komplexu socio-ekonomických vztahů města. 

Klíčovým prvkem představ o lepších životech se zdá být mobilita, která reprezentuje celou škálů 

možností, různorodých životních voleb a především, možných životů definovaných skrze 

schopnost mít kontrolu nad vlastním pohybem v prostoru města a za jeho hranicemi. Poslední 

kapitola se pak zabývá nástupem sociálních médií a dalších digitálních komunikačních kategorií 

a jejich vlivem na vztah imaginárních a každodenních socialit. Koncepty lokálního vynalézání 

internetu (Miller 2012) a konstitutivní mezery mezi virtuálním a aktuálním světem (Boellstorff) 

jsou základem pro prozkoumání vlivu virtuální mobility a jejího střetu s nemožností být 

transnacionální mobilní fyzicky a na obecnější rovině pak prozkoumání toho, jak Facebook 

rozšířil hranice představovaných možných životů a budoucností.  

 


