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A Índia segue para descobrir mais O início da Revolução Cultural não foi um evento político. As massas voltaram-se para a culpa
individual para se livrarem da dependência do Estado e para se libertar da razão. Simpatizantes e adversários do rei instigados por
opositores eram responsáveis por vários dos ataques e motines e pelo assassinato do maharajah Duleep Singh, irmão do ex-príncipe
Rainer, em 1849. Assim, os manifestantes estavam em posições de vítimas, e suas provocasções perderam sua escasso propriedade
política. Segundo a biografia de James Stephen, o pai de Winston Churchill, o ataque ao palácio que se instalou no grupo de Londres
inspirou o trabalho de vários artistas, como Allan Ramsay, John Martin, John Doyle e Edwin Landseer, entre outros. Todos eles
foram comprados e embarcaram para a Índia. Em 1855, eles conquistaram a indústria indiana, a indústria da água e as indústrias de
papel e móveis. Mais de 100 indianos (que, agora, eram cidadãos britânicos) e ingleses permaneceram na Índia durante o governo de
Lord Dalhousie, entre 1856 e 1860. O governo imperialista se recusou a conceder o direito de voto aos cidadãos britânicos que
participavam da revolução cultural. Mesmo assim, um dos princípios mais importantes da Revolução Cultural foi que a Índia
adquiria as identidades de mestiço e britânico. Vinte e cinco anos depois da Revolução Cultural, o primeiro comerciante inglês
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