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NEJSEM ANGLI!AN, 
JSEM BRIT

Jeliko" Anglie je pouze #ástí Velké Británie (krom$ Walesu a Skotska), není dobré 
pova"ovat hned ka"dého Brita automaticky za Angli#ana. %eknete-li Vel&anovi, "e je 
Angli#an, v$'te mi, "e se ho to dost dotkne. Britská metropole je se sv(mi více ne" 8,5 
miliony obyvatel velmi kosmopolitní m$sto a podle pr)zkum) tu "ije p'es 270 národností 
a mluví se tu 300 jazyky. Více ne" t'etina obyvatel Lond(na má p)vod mimo Velkou 
Británii, p'i#em" nejvíce jich pochází z Indie, Nigérie, Turecka a Polska. Cizinci tu u" dávno 
ned$lají jen pod'adnou práci. Najdete je na pozicích finan#ník), léka'), marketingov(ch 
mana"er) #i IT programátor). 

Co m$ v Lond(n$ fascinuje, je obrovská míra tolerance. Nikdo na vás divn$ ne#u#í, "e 
nosíte na hlav$ turban #i jarmulku. Spole#né &kolní t'ídy tu sdílí k'es*ané, muslimové, 
buddhisté, hinduisté nebo +idé. D$ti jsou na r)znorodost zvyklí od mala a pova"ují ji 
za normální. Nedivte se, "e se vás místní nezeptá, z jaké zem$ jsi, ale pou"ije taktn$j&í 
„Odkud je tv)j p'ízvuk?“ Coby cizinec tu máte svá práva chrán$na zákonem, kter( brání 
diskriminaci. Nicmén$ národnosti se rády sdru"ují, a tak je Brixton karibsko-africk(, En-
field tureck(,  Bethnal Green a Whitechapel bangladé&ské. Francouzi, Rusové a Arabové 
zase rádi posh #tvrt$ jako Kensington #i Fulham.  

Jen za posledních dvacet let sem p'i&ly dva miliony imigrant). To proto tu &ly ceny 
nájm) astronomicky nahoru, i kdy" jsou jejich podmínky tristní. Zatímco v roce 1939 
sta#ily na po'ízení vlastního bydlení t'i ro#ní platy, dnes se #ástka vy&plhala na &estnáct 
ro#ních plat). 

Jak( je prav( Lond(,an, pokud na n$j tedy v)bec narazíte? P'i prvním setkání m)"e b(t 
odta"it( a chladn(, ale jak známo, Britové skv$le vládnou sarkastick(m smyslem pro hu-
mor a pot'ebují na o*ukání jen více #asu. Tradici britského humoru dokazují ske#e Monty 
Python #i Mr. Beana, nebo kultovní filmy jako V Bruggách, Trainspotting #i !ty'i svatby a 
jeden poh'eb. Stopy suchého humoru je navíc mo"né identifikovat nejen u agenta 007, 
ale i u rozhod#ího Wimbledonu #i zesnulého v$dce Stephena Hawkinga. 

Brit se navíc vyzna#uje vlastností, "e vám i nep'íjemnou zprávu 'ekne s úsm$vem a sta-
ne se pro vás tak trochu nevyzpytateln(m. Jak moc jsou Britové chladní #i odm$'ení 
jsem poznala p'i zá"itku z práce. Kdy" jsem cht$la obejmout kolegyni s p'áním k No-
vému roku, zastavila m$ rázn$ rukou se stroh(m dodatkem, "e se neobjímá. I don’t do 
hugging!  V poslední den mé práce jsem k ní mí'ila rozlou#it se v pat'i#né vzdálenosti. 
Byla to v&ak ona, kdo mi sko#il kolem krku. 


