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Summary of the Doctoral Dissertation  

Relations between the United States of America and Great Britain from the 

Monroe doctrine to the Mexican-American war, 1823-1846 

 

 

The main purpose of the doctoral dissertation is to present the development of 

the relations between the United States of America and Great Britain from the 

declaration of the Monroe Doctrine to the American-Mexican war during the years from 

1823 to 1846 in three mainly aspects: politics, trade and slave trade. 

The scope of the dissertation is carried out in the period from 1823 to 1846. 

However, in the first part, the dissertation also presents this relation from the 

establishing of this relation until the Monroe Doctrine declared in 1823 in order to show 

that the development of relations between the United States of America and Great 

Britain in the next period was based on the previous historical events and relations. 

Except for an introduction, a conclusion, a list of references and appendixes, the 

doctoral dissertation is divided into four chapters. 

The first chapter introduces the history of the relationship between the United 

States and Great Britain from the beginning to the birth of the Monroe Doctrine in 1823. 

I have sketched the history of relations between the two countries through periods, from 

the foundation after the revolutionary war of the United States, the war of 1812 to its 

development after the war. I have used an important part to analyze the Monroe 

Doctrine in terms of origin, the process of birth, its content and impact. These issues are 

the basis for the main topic of the thesis. 

The second chapter deals with political relations and territorial disputes between 

the United States and Great Britain. In particular, I have focused on analyzing territorial 

disputes such as the case of Oregon, Texas, the Northeast border of Maine and New 

Brunswick which had existed in the bilateral relationship since the Paris treaty in 1783. 

Political accidents such as Caroline affair (1837) and McLeod case (1841) appeared 

during this period are also presented. The issues of territorial disputes and diplomatic 

events are comprehensively approached from the historical context, views of each 
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country, and the process of negotiating to the results achieved between the two 

countries related to the problem. 

The third chapter presents the British-American trade. Compared to other 

relationships, trade between the United States and Great Britain was not only direct but 

also indirect. In this chapter, the thesis analyzes the direct relationship in trade between 

the United States and Great Britain and indirect trade exchanges between the United 

States and the British colonies in East Indies, West Indies and in North America. At 

each specific issue, I concentrated on analyzing historical aspects affecting trade 

exchange, synthesizing, and processing of data on export, import and import-export 

turnover, comparing the scale of trade between the United States and Great Britain 

compared to other countries, or the scale of trade between the United States and the 

British colonies to clarify the British-American trade during the study period of the 

thesis. 

The last chapter deals with slavery and maritime rights in relations between the 

United States and Great Britain. This chapter is divided into four issues. The first issue 

mentions the release of slaves on American ships by Great Britain in specific cases such 

as Comet (1831), Encomium (1835), Enterprise (1835) and Hermosa (1840). The next 

section presents the controversial issue in the Anglo-American relations involving 

impressment of American sailors by British ships, which was the cause of the war in 

1812. Part three relates to maritime rights associated with Creole incidents in 1841. In 

the final section, the relationship between Great Britain and the United States on the 

right of search and visit of British cruisers toward the American ship in preventing the 

exploitation of the United States flag for slave trade. 

 



1 

 

Nguyen Van Sang 

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej pt. Relacje między Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki i Wielką Brytanią od doktryny Monroe’a do wojny 

meksykańsko-amerykańskiej, 1823-1846 

 

 Głównym celem rozprawy doktorskiej jest zaprezentowanie rozwoju relacji 

między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Wielką Brytanią w czasie od doktryny 

Monroe’a do wojny amerykańsko-meksykańskiej, czyli w latach 1823-1846 w trzech 

głównych aspektach: polityka, handel i zagadnienia związane z handlem niewolnikami. 

 Zakres rozprawy obejmuje lata od 1823 do 1846. Jednakże w pierwszej części 

rozprawa prezentuje również tę relację we wczesniejszych latach, kiedy Stany 

Zjednoczone Ameryki usilowaly nawiązać stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią, 

zawrzeć uklady polityczne i handlowe, co po zakończeniu wojny o niepodległość było 

priorytetem. Stosunki między tymi państwami byly jednak dalekie od poprawnych, co 

w efekcie doprowadzilo do wojny amerykańsko-angielskiej z lat 1812-1814. Cofnięcie 

się do wcześniejszych wydarzeń uważam za stosowne, aby ukazać, że rozwój relacji 

między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Wielką Brytanią w okresie po zakończeniu  

tzw. drugiej wojny o niepodleglość i ogloszeniu doktryny Monroe'go opierał się na 

wcześniejszych wydarzeniach historycznych i relacjach. 

 Poza wstępem, zakończeniem, spisem literatury i załączników, zasadnicza część 

rozprawy podzielona jest na cztery rozdziały. 

 Pierwszy rozdział wprowadza historię relacji między Stanami Zjednoczonymi 

Ameryki i Wielką Brytanią od początku powstania niepodleglego amerykańskiego 

panstwa do ogloszenia doktryny Monroe’a w 1823 roku. Zarysowałem historię relacji 

między  dwoma państwami dzieląc ją na okresy, od początków po rewolucyjnej wojnie 

Stanów Zjednoczonych w 1812 roku do ich rozwoju po wojnie. Ważną część rozprawy 

stanowi opis doktryny Monroe’a. Analizowałem jej początki, proces powstania, treść i 

wpływ. Te aspekty stanowią podstawy głównego tematu pracy. 

 Drugi rozdział dotyczy politycznych relacji i sporów terytorialnych między 

Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. W szczególności skoncentrowałem się na 

analizowaniu sporów terytorialnych takich jak w przypadku Oregonu, Texasu, 
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południowo-wschodniej granicy Maine i Nowego Brunszwiku, która istniała w 

obustronnej relacji od pokoju paryskiego z 1783 roku. Polityczne wypadki, takie jak 

sprawa Caroline (1837) i przypadek McLeoda (1841), które pojawiły się w tym okresie, 

są również zaprezentowane w pracy. Kwestie sporów terytorialnych i wydarzeń 

dyplomatycznych są kompleksowo podjęte w kontekście historycznym, poglądów 

każdego z państw i procesu negocjacji aż do rezultatów osiągniętych między dwoma 

państwami odnośnie do omawianego problemu.  

 Trzeci rozdział przedstawia handel brytyjsko-amerykański. W porównaniu do 

innych relacji, handel między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią był nie tylko 

bezpośredni, ale też pośredni. W tym rozdziale rozprawa analizuje bezpośrednią relację 

w handlu między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią oraz pośrednie wymiany 

handlowe między Stanami Zjednoczonymi i brytyjskimi koloniami w Indiach 

Wschodnich, Indiach Zachodnich i innych częściach Północnej Ameryki. W każdej 

konkretnej kwestii koncentrowałem się na analizowaniu aspektów historycznych, które 

oddziaływały na wymianę handlową, przedstawianiu wniosków i przetwarzaniu danych 

dotyczących eksportu, importu i bilansu handlowego, porównując skalę handlu między 

Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią  z innymi krajami lub skalę handlu między 

Stanami Zjednoczonymi i koloniami brytyjskimi, tak aby naświetlić sytuację handlu 

brytyjsko-amerykańskiego w okresie analizowanym w pracy. 

 Ostatni rozdział dotyczy niewolnictwa i praw morskich w relacjach między 

Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią. Rozdział ten jest podzielony na trzeci 

części. W pierwszej wspomniane jest uwolnienie niewolników na statkach 

amerykańskich przez Wielką Brytanię w konkretnych przypadkach takich jak Comet 

(1831), Encomium (1835), Enterprise (1835) i Hermosa (1840). Następna część 

prezentuje kontrowersyjną kwestię w angloamerykańskich relacjach dotyczącą 

przymusowego naboru amerykańskich marynarzy przez brytyjskie statki, co było 

powodem wojny w 1812 roku. Trzecia część odnosi się do praw morskich związanych z 

wydarzeniami kreolskimi w 1841 roku. Ostatnią kwestią jest relacja między Wielką 

Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. 

  

 

 


