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Kupovala hlavně koření, později se 
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V roce 1877 se Indie stala správním 
územím Britské královny Viktorie, která 
přijala titul indická císařovna. Začíná éra 
Britské Indie. Východoindická společnost je 
rozpuštěna. 
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Od chvíle, kdy Viktorie převzala vládu nad 
Indií, se začala měnit spousta věcí, jak v 
Indii, tak na Britských ostrovech. Na 
ostrovy se z Indie dováželo velké množství 
velmi levných věcí. 
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Británie dala Indii železnici a moderní 
přístavy, nejvyšším kastám obyvatel se 
dostalo vzdělání na Anglických 
univerzitách. Po celé Indii vyrůstala města 
s nádhernou koloniální architekturou. 
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Po První světové válce se objevuje 
protibritské hnutí v čele s Máháthma 
Gándhí, který prosazoval myšlenku 
nenásilného odporu – držení hladovek, 
demonstrativních pochodů,… 
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Po Druhé světové válce, v roce 1947, 
získává Britská Indie nezávislost a rozpadá 
se na dva následnické státy podle 
převládajícího náboženství. Indii 
(hinduismus) a Východní a Západní 
Pákistán (islám)  
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