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Spaþiul politic, geografic, social ºi cultural latino-american i-a fascinat dintot-
deauna pe autorii ºi gânditorii europeni care au încercat sã înþeleagã ºi sã explice
realitãþile din aceastã zonã. Încã din momentul descoperirii ºi cuceririi, Noua
Lume a reprezentat un spaþiu în care orice utopie ºi mit ºi-au gãsit locul, El
Dorado ºi Regatul Amazoanelor fiind douã dintre cele mai cunoscute legende.
Un interes deosebit pentru aceastã lume a manifestat ºi marele geograf fran-

cez Élisée Reclus dupã cum reiese din articolul „Lés Républiques de L’Amé-
rique du Sud. Leurs Guerres et leur project de fédération“ apãrut în 1866 în
Revue des deux Mondes.1 Acest articol prezintã una dintre marile teme ale gân-
dirii utopice latino-americane, aceea a constituirii unei confederaþii care sã gru-
peze statele din Ibero-America într-o mare uniune.
Pornind de la textul lui Élisée Reclus vom încerca sã urmãrim evoluþia aces-

tei idei, poate nu chiar atât de utopicã, de la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi
începutul secolului al XIX-lea pânã în zilele noastre. Iniþial vom analiza câteva
caracteristici ale naþiunilor latino-americane, caracteristici care favorizeazã a-
ceastã idee de unitate ºi de identitate comunã, ulterior vom vedea cum s-a dez-
voltat acest concept în decursul timpului. Vom insista mai mult pe gândirea ºi
practica politicã a lui Simon Bolivar, el fiind considerat cel mai important expo-
nent al acestei utopii a unitãþii latino-americane, din secolul al XIX-lea pânã as-
tãzi, ideile lui stând la baza încercãrilor de integrare regionalã sau continentalã.
Totodatã vom analiza modalitãþile practice (congrese, tratate, organizaþii) prin
care statele din America Latinã au încercat sã punã în practicã aceastã idee de
unitate.
Posibilitatea unei unitãþi latino-americane este potenþatã de numeroºi factori.

Astfel, dupã cum afirmã ºi Reclus, din punct de vedere geografic cea mai mare
parte a Americii de Sud este favorabilã locuirii de cãtre popoare unite, atât prin
structura sa internã, cât ºi prin armonia perfectã a tuturor pãrþilor sale. Majo-
ritatea statelor Americii de Sud se sprijinã pe marele lanþ muntos al Anzilor ºi
sunt strãbãtute de fluvii comune, caracteristici geografice care fac ca ele sã se
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afle într-o dependenþã reciprocã. Reclus le comparã cu perlele unui colier, con-
stituind prin uniunea lor un ansamblu geografic de o extraordinarã simplitate.2
Un alt element care vine în sprijinul acestei idei de unitate este acela al extra-

ordinarei omogenitãþi din punct de vedere rasial ºi etnic. Cu excepþia Braziliei ºi
a unor zone din Guyana în care s-au instalat coloniºti francezi, englezi sau
olandezi, toatã America Latinã este locuitã de o populaþie metisã care s-a format
prin mixarea conquistadorilor iberici cu indigenii ºi care a dat naºtere unei noi
culturi. Aproape trei secole unicii coloniºti au fost cei de origine spaniolã care s-
au aliat cu indienii ºi au dat naºtere unei populaþii noi „care þine în acelaºi timp
de spanioli prin inteligenþã, curaj, sobrietate, dar ºi de aborigeni prin forþa sa
pasivã, prin tenacitate ºi prin amabilitatea sa naturalã“.3
Apariþia acestei noi rase s-a datorat ºi faptului cã dupã 1500 legile regale spa-

niole au stabilit principiul egalitãþii juridice între colonist ºi indian, astfel încât
uniunile mixte au fost încurajate (cel mai celebru caz fiind cel a lui Hernando
Cortés ºi al amantei sale indiene Malinche). Fãrã îndoialã cã prejudecãþile rasiale
nu au putut sã disparã aºa de uºor, dar treptat diferenþele acestea se vor estompa,
lipsa unui rasism spaniol sprijinind acest metisaj.4
Rãzboaiele de independenþã la care atât coloniºtii de origine spaniolã, cât ºi

indigenii sau negrii au luptat împotriva metropolei ºi a sistemului colonial au dus
la strângerea legãturilor ºi a relaþiilor între aceste rase. Rezultatul a fost acela cã
de la estuarul râului La Plata pânã la gurile lui Colorado ºi Rio Bravo pe un spa-
þiu de peste 10.000 de kilometri lungime trãieºte o populaþie care vorbeºte
aceeaºi limbã, toþi fiind legaþi de acest pãmânt prin rãdãcinile lor indigene ºi
având aceleaºi amintiri istorice tradiþionale din partea patriei-mamã, uniþi de cei
cincisprezece ani de lupte contra metropolei.5
Un alt element de unitate a naþiunilor latino-americane îl constituie identi-

tatea ºi omogenitatea lor religioasã. La ora actualã cea mai mare parte aAmericii
Latine este catolicã, de altfel aproape jumãtate din catolicii din lume trãiesc aici,
catolicismul acþionând ca un element de legãturã ºi de unitate încã din momentul
cuceririi, religiosul nefiind aici un motiv de rãzboaie ºi conflicte ca în Europa.
Este interesant de observat cã populaþiile indigene au preluat aproape imediat
simbolurile creºtine, în spatele lor ascunzându-se însã zeitãþi indigene. Rezul-
tatul acestui sincretism este vizibil pretutindeni: Christ-ul latino-american are
figura unei persoane care se sacrificã voluntar pentru salvarea oamenilor, la fel
cum o face ºi Quetzalcóatl, adevãrat Prometeu indian, eliberator al oamenilor
cãrora le-a adus cunoaºterea. Fecioara Maria apare strãlucitoare fiind asimilatã
fie lui Malinche, fie unei zeitãþi aztece, Tonatzin. Zeul rãzboiului, Xango, devine
Sfântul Gheorghe, iar Notre Dame de la Regla, protectoarea marinarilor ºi pa-
troana Havanei, disimuleazã imaginea zeiþei africane a mãrii, Yemaya.6
În ciuda acestor elemente ºi trãsãturi comune care par a duce în mod organic

la unitatea Americii Latine, aceastã unitate nu a fost realizatã nici pânã în zilele
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noastre. Dificultatea comunicaþiilor, delãsarea cauzatã de rãzboaiele de indepen-
denþã, confruntãrile dintre þãri, profunda ignoranþã a populaþiei, lipsa intereselor
materiale comune etc. au împiedicat realizarea unei mari uniuni latino-ame-
ricane.
Perioada precolumbianã a fost caracterizatã de încercãrile permanente ale

marilor imperii, incaº, aztec sau mayaº, de a cuceri toate triburile indigene. Prã-
buºirea acestor imperii ºi cucerirea lor atât de facilã de cãtre spanioli s-a datorat
tocmai lipsei de unitate ºi faptului cã o parte a triburilor supuse s-au alãturat
conquistadorilor.
În perioada colonialã apartenenþa la acelaºi imperiu a dus la crearea unor tra-

diþii administrative, politice ºi a unor instituþii comune care îºi aveau originea în
politica colonialã a Spaniei. Ideea unitãþii latino-americane era prezentã încã din
aceastã perioadã, astfel încât gânditorii ºi oamenii politici care susþineau inde-
pendenþa regiunii vedeau obþinerea acestei independenþe ca preludiul pentru rea-
lizarea unei mari naþiuni.
Astfel Francisco de Miranda, unul dintre cele mai cunoscute personaje poli-

tice ale începutului de secol XIX în America Latinã, va elabora un plan de ob-
þinere a independenþei Americii Hispanice. Marea Columbie, cum numea el
aceastã regiune, ce se întindea de la izvoarele fluviului Mississippi pânã la Capul
Horn, trebuia sã devinã o mare naþiune, o monarhie constituþionalã, condusã de
un Inca ales dintre descendenþii foºtilor regi ai Perului. În mãsura în care acest
plan era posibil, instituþiile indiene urmau sã fie reînviate ºi adaptate obiceiurilor
moderne, de exemplu senatorii urmau sã fie numiþi caciques.7
Ulterior, Simon Bolivar va fi cel care va susþine aceastã idee a unitãþii latino-

americane ºi va încerca sã o ºi punã în practicã. Înainte însã ca aceastã teorie a
unei ligi americane sã fie formulatã de oamenii politici, ea era deja sub o anu-
mitã formã pusã în practicã, deoarece „de pe platoul Anahuac pânã la râul La
Plata, insurgenþii se luptau contra aceluiaºi inamic ºi de multe ori ºi în nume-
roase bãtãlii pãstorii argentinieni aveau drept tovarãºi de arme pe muntenii din
Venezuela sau Noua Granadã. Lupta contra adversarului comun a unit pe toþi
creolii americani în aceeaºi tabãrã“.8 Oamenii politici care conduceau miºcarea
de independenþã au crezut cã provinciile Americii de Sud se vor constitui într-o
vastã confederaþie ºi cã vechea unitate, care a funcþionat în avantajul despotis-
mului spaniol, se va restabili între popoare libere în favoarea grandorii naþionale.
Dupã cum spuneam anterior, cel care va susþine încã de la început ideea

creãrii acestei uniuni latino-americane va fi Simon Bolivar, figura emblematicã
a rãzboiului de independenþã a coloniilor spaniole.
Într-o primã proclamaþie a sa dupã ce primise titlul de Eliberator, cunoscutã

drept decretul „rãzboiului pânã la moarte“, el se adresa nu numai compatrioþilor
sãi din Venezuela, ci tuturor celor care se opuneau metropolei spaniole ºi pe care
îi numeºte generic americani: „Voi, americani, care aþi fost abãtuþi de la calea
dreptãþii prin eroare ºi perfidie, sã ºtiþi cã fraþii voºtri vã iartã ºi vã deplâng rã-
tãcirea, convinºi cã voi nu puteþi fi de vinã ºi cã numai orbirea ºi necunoaºterea
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în care v-au þinut pânã acum autorii crimelor voastre v-au fãcut sã comiteþi aceste
crime. Veþi beneficia de imunitate completã pentru onoarea, viaþa ºi proprietãþile
voastre, simplul nume de american va constitui garanþia ºi siguranþa voastrã.“9
Folosirea acestui termen de american aratã cã Bolivar gândea America Latinã ca
pe o unicã naþiune, în ciuda faptului cã ea era divizatã în mai multe state.
Cel mai cunoscut document care cuprinde esenþa gândirii politice a lui Simon

Bolivar este o scrisoare din 6 septembrie 1815, când se afla în exil în insula
Jamaica, intitulatã Scrisoare cãtre un domn care dovedeºte un interes ridicat în
ceea ce priveºte cauza republicanã în America de Sud, cunoscutã mai ales sub
numele de Scrisoarea din Jamaica. Prima parte a scrisorii cuprindea o lungã
expunere a situaþiei coloniilor revoltate din America de Sud, insistând pe ante-
cedentele istorice ale acestei lupte, precum ºi pe faptul cã Spania ºi America, în
ciuda tradiþiei lor comune, sunt diferite.
Ultima parte a acestei scrisori cuprinde o adevãratã profeþie privind viitorul

Americii, atât ca întreg, cât ºi a fiecãrei regiuni în parte. Multe dintre prevederile
lui Bolivar vor deveni realitate în anii care au urmat, aceasta demonstrând
perspicacitatea sa, precum ºi profunda sa cunoaºtere ºi înþelegere a realitãþilor
latino-americane.
El reia ideea cã populaþia hispano-americanã este diferitã de cea spaniolã,

având propria sa identitate, cea americanã: „Nu suntem nici indieni, nici euro-
peni, ci o specie intermediarã între proprietarii legitimi ai þãrii ºi uzurpatorii
spanioli, fiind noi americani prin naºtere, iar drepturile noastre cele din Europa
trebuie sã le impunem pe acestea celor din þarã ºi trebuie sã ne menþinem aici
împotriva invaziei invadatorilor.“10
Idealul sãu era o mare uniune de state care sã cuprindã toatã America His-

panicã: „Eu doresc, mai mult decât oricare altul, sã vãd formarea în America a
celei mai mari naþiuni din lume, nu atât prin întinderea sa ºi prin bogãþie, cât mai
ales prin libertatea ºi gloria sa.“ 11
În ciuda acestei dorinþe, el era conºtient de faptul cã pentru moment aceastã

unire era imposibilã, de aceea Bolivar a întrevãzut crearea a 17 noi naþiuni în
America Latinã, toate republici. El credea încã de atunci cã Noua Granadã ºi
Venezuela vor deveni o republicã federalã, ºi câþiva ani mai târziu va depune
eforturi mari încercând sã menþinã unit un asemenea stat. A prevãzut cã pentru
zona râului La Plata va exista un guvern central la Buenos Aires, care va dege-
nera într-o oligarhie sau o monocraþie, cã în Chile va fi cea mai stabilã republicã,
iar problema Perului era vãzutã ca foarte dificilã din cauza problemelor cu care
se confruntã þara. Puterea sa de intuiþie a fost remarcabilã, astfel el credea cã
dacã în Mexic partida dominantã va fi militarã sau aristocraticã, ea va susþine
probabil o monarhie, lucru care de altfel s-a ºi întâmplat. În privinþa þãrilor din
America Centralã prevedea o asociaþie, lucru care s-a ºi întâmplat pentru o peri-
oadã de timp.12
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Finalul scrisorii reia tema unitãþii latino-americane, pentru moment imposi-
bilã, dar care trebuie sã se realizeze în viitor: „Este o idee grandioasã a pretinde
sã formezi din întreaga Lume Nouã o singurã naþiune. Deoarece ea are o singurã
origine, o singurã limbã, aceleaºi obiceiuri ºi aceeaºi religie, ar trebui deci sã
aibã ºi un singur guvern care sã confedereze diferitele state care sunt în curs de
formare; dar acum nu este posibil deoarece contextele îndepãrtate, situaþiile
diverse, interesele opuse, caracterele diferite separã America.
Ce bine ar fi ca istmul Panama sã fie pentru noi ceea ce istmul Corintului este

pentru greci! Bine ar fi ca într-o bunã zi sã avem norocul de a instala acolo un
congres slãvit al reprezentanþilor republicilor, regatelor sau imperiilor care sã
trateze ºi sã discute despre înaltele interese ale pãcii ºi rãzboiului cu naþiunile din
celelalte trei pãrþi ale lumii!“13
Strategia politicã a lui Bolivar prevedea crearea unor state puternice ºi apoi

unirea acestor state într-o federaþie care ar fi înlesnit menþinerea libertãþii ºi
crearea unei bunãstãri generale. Aceastã idee reiese cel mai bine din scrisoarea
adresatã lui Bernardo O’Higgins, conducãtorul suprem al statului Chile, datatã 8
ianuarie 1822: „În ciuda victoriilor, marea zi a Americii nu a sosit încã; noi am
gonit asupritorii, am sfãrâmat tablele legilor lor tiranice ºi am creat instituþii; dar
ne lipsesc bazele unui pact social, care va face din aceastã lume o naþiune de
republici“.14
Începând cu acelaºi an el va invita în mod oficial guvernele din Mexic, Chile,

Peru ºi Buenos Aires sã se grupeze într-o confederaþie ºi sã convoace imediat o
adunare care sã aibã drept principal scop stabilirea unei ligi permanente între
popoarele lor. Rãspunzând acestui apel, Columbia, Peru ºi Buenos Aires vor
semna o alianþã defensivã contra tuturor atacurilor spaniole sau ale unei alte na-
þiuni strãine. Aceastã alianþã nu fãcea însã altceva decât sã consfinþeascã lupta
comunã contra metropolei.15
Concluzia la care ajunsese Bolivar era aceea cã „cu siguranþã ceea ce ne lip-

seºte pentru a putea completa opera refacerii noastre este unirea. Aceastã unire
nu ne va veni însã în urma unor minuni dumnezeieºti, ci ca urmare a unor acþiuni
pline de sensibilitate ºi a unor strãdanii bine conduse“.16
Ideea unitãþii latino-americane a fost îmbrãþiºatã în epocã cu un entuziasm

remarcabil. Astfel preºedintele Columbiei a afirmat cã „proiectul acestei uniuni
este un fapt a cãrui importanþã nu poate fi comparatã decât cu cãderea Imperiului
Roman“.17 Mexicul, la rândul sãu, atunci când trata cu marile puteri recunoaº-
terea independenþei faþã de coroana spaniolã, o fãcea nu numai pentru sine, ci ºi
pentru toate naþiunile „din Guatemala pânã în Þara de Foc“, iar când Columbia
nu a putut plãti primele dobânzi la împrumutul pe care i-l acordaserã britanicii,
mexicanii i-au împrumutat aceºti bani.18
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Se vor semna în aceastã perioadã numeroase tratate bilaterale care erau
considerate ca preparative pentru realizarea confederaþiei Americane. Bolivar va
adresa o nouã invitaþie în 1824 cãtre guvernele americane în vederea realizãrii
unui CongresAmerican în Panama. Aceastã invitaþie prezenta marile avantaje pe
care le-ar avea noile republici de pe urma acestei reuniuni, precum ºi necesitatea
realizãrii cât mai rapide a acestei întâlniri. Locul Congresului a fost stabilit în
Panama, care prin poziþia sa geograficã era accesibil întregii Americi. Invitaþia
se încheia într-o notã profeticã: „Când, dupã secole, posteritatea va cãuta origi-
nile dreptului nostru public ºi va aminti pactele care i-au consolidat destinul, ea
va regãsi cu respect protocoalele din Istmul Panama. În ele se va întâlni planul
primelor alianþe care au trasat drumul relaþiilor noastre cu universul. Ce va fi
atunci Istmul Corintului, comparat cu cel al Panama?“19
Acest Congres va avea loc în 1826 ºi se va dovedi un eºec, deoarece la el vor

participa doar reprezentanþii Columbiei, Mexicului, Perului ºi ai statelor din
America Centralã. Delegaþii au semnat un tratat prin care formau o ligã federa-
tivã între statele pe care le reprezentau ºi au decis formarea unei armate comune
de 60.000 de oameni. Totodatã se stabilea formarea unei Adunãri Generale a
Confederaþiei, formatã din câte doi reprezentanþi ai fiecãrui stat semnatar, care
trebuiau sã se reuneascã la fiecare 2 ani în timp de pace ºi anual în caz de
rãzboi.20
Statele care au participat la Congres nu au fãcut niciun efort sã punã în prac-

ticã prevederile tratatului, astfel încât acest proiect care putea sã aibã rezultate
grandioase a sfârºit înainte de a începe. Bolivar, care vedea spulberate toate visu-
rile sale de creare a unei mari naþiuni americane, compara acest Congres cu un
pilot nebun care, de pe plajã, încearcã sã ghideze o corabie scuturatã de furtunã
în larg.21
El nu va înceta însã sã creadã în proiectul sãu, astfel încât în scrisoarea prin

care anunþa retragerea delegaþilor columbieni la Congres el afirma: „Columbia
nu se va dezice niciodatã de confederaþia americanã pe care o considerã avanta-
joasã pentru toate naþiunile continentului, deoarece le poate asigura indepen-
denþa ºi uniformiza politicile interne, ºi nu va înceta sã promoveze în vremuri
mai bune ºi în circumstanþe mai fericite reuniunea plenipotenþiarilor care trebuie
sã aibã grijã de interesele noastre comune.“22 Ideile lui Bolivar îºi vor gãsi
ulterior împlinirea la nivel internaþional în crearea Ligii Naþiunilor ºi a Organi-
zaþiei Naþiunilor Unite, iar la scarã continentalã în Conferinþele Panamericane ºi
crearea Organizaþiei Statelor Americane.
Curentul care susþine uniunea lumii latino-americane va fi deosebit de pre-

zent în literaturã în tot secolul al XIX-lea. Astfel ecuadorianul Joaquin Olmedo
în poemul sãu „La victoria de Junín: canto a Bolivar“, considerat cel mai bun
poem eroic scris în stil clasic din America Latinã, afirma atunci când se adresa
popoarelor americane: „Forþa voastrã e unitatea. Uniþi veþi fi liberi ºi mereu
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învingãtori.“23 Aceeaºi idee apare ºi în Facundo, celebrul roman al lui Domingo
Faustino Sarmiento, care mai târziu va deveni preºedintele Argentinei.
Însã dupã moartea lui Bolivar în 1830 unitatea Americii pare sã disparã,

statele care formaserã Marea Columbie se desprind din aceasta, în 1838 Confe-
deraþia Central-Americanã se rupe, fiecare stat devenind liber, suveran ºi inde-
pendent, se înmulþesc rãzboaiele civile ºi înfruntãrile între statele latino-ame-
ricane.24
Dupã eºecul Congresului din Panama statele sud-americane vor continua sã

schimbe note ºi propuneri privind realizarea unei confederaþii, dar douãzeci de
ani vor trece pânã când o nouã adunare va avea loc. Rolul Columbiei va fi luat
de Mexic, care în 1831, 1838, 1839, 1840 ºi 1842 va încerca, fãrã succes însã,
sã organizeze o reuniune hispano-americanã care sã reia ideile Congresului din
Panama. Noua Granadã, Peru, Chile ºi Buenos Aires convin asupra organizãrii
unui Congres la Lima în 1844, dar rãzboiul civil din Peru va împiedica þinerea
acestuia.25
Acest Congres va avea loc la Lima în 1847, la el participând statele de pe

coasta vesticã a Americii de Sud, este vorba de Columbia, Peru, Chile, Bolivia
ºi Ecuador, care vor semna un tratat de alianþã, unul comercial ºi unul privind
libertatea de navigaþie. Tratatul Confederaþiei expune în preambul scopurile
acestuia, care erau: „promovarea unei uniuni a naþiunilor americane pentru a
putea face faþã ameninþãrilor din exterior ºi pentru a regla de manierã paºnicã
eventualele conflicte dintre ele. Faptul cã un stat fãcea parte din confederaþie nu
aducea atingere suveranitãþii sale naþionale, el pãstrându-ºi independenþa neºtir-
bitã“.26 ªi de aceastã datã evenimentele interne ºi luptele intestine din aceste
state au fãcut ca ºi acest tratat sã devinã caduc.
A doua jumãtate a secolului al XIX-lea aduce un imbold nou ideii de unitate

americanã prin apariþia unui inamic comun: Statele Unite aleAmericii. Am vãzut
cã în prima parte a secolului lupta pentru independenþã faþã de Spania ºi
eventualul pericol reprezentat de aceasta au fãcut ca conceptul de unitate latino-
americanã sã aibã o aderenþã ridicatã în rândul intelectualilor ºi liderilor politici.
Pe mãsurã ce se dovedea cã independenþa este un drept câºtigat ºi cã pericolul
reinstaurãrii dominaþiei spaniole nu mai este actual, ideea realizãrii acelei confe-
deraþii de state americane nu a mai avut succes. Rãzboiul cu Mexicul ºi ocuparea
unei pãrþi importante din teritoriul acestuia, intervenþia lui William Walker în
Nicaragua etc. au fãcut ca statele latino-americane sã doreascã reglementarea
unei uniuni care sã le poatã apãra interesele.
Astfel în 1856 se va reuni un nou congres la Santiago de Chile, dorit a fi con-

tinental, pentru a încheia un tratat de apãrare contra invaziilor strãine. Singurele
state reprezentate erau Chile, Peru ºi Ecuador, dar ºi altele, precum Paraguay,
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ºi-au manifestat interesul de a lua parte la acest tratat. Din pãcate din nou proble-
mele interne au deturnat atenþia de la aceastã convenþie.27
În acelaºi an la Washington reprezentanþii mai multor republici hispano-

americane, neliniºtiþi de situaþia periculoasã în care se aflau respectivele state
precum ºi de vulnerabilitatea lor, au decis sã semneze un nou tratat de alianþã
prin care sã stabileascã o confederaþie a tuturor statelor latino-americane. Din
pãcate doar Columbia, Guatemala, Salvador, Mexic, Peru, Costa Rica ºi Vene-
zuela au semnat acest tratat ale cãrui prevederi le urmau pe cele ale tratatului de
la Lima din 1846.28
Ideea unitãþii americane nu a fost însã abandonatã, ci, dimpotrivã, ea a încetat

sã fie monopolul câtorva intelectuali sau politicieni ºi a început sã pasioneze ºi
publicul larg, presa, forurile legiuitoare etc. care discutau din ce în ce mai serios
proiectul unei uniuni federative. La începutul lui 1864 guvernul peruan va
propune, la presiunea opiniei publice, un nou congres american, la care marea
parte a statelor a anunþat participarea.29
Acest congres a avut un caracter hispano-american, care s-a materializat în

respingerea participãrii Statelor Unite care, pe de o parte, nu doreau încheierea
unor astfel de alianþe ºi, pe de altã parte, ar fi putut stânjeni celelalte state, datã
fiind poziþia lor de putere dominantã. La el au participat Argentina, Bolivia, Co-
lumbia, Chile, Ecuador, Guatemala, Peru ºi Venezuela. Lucrãrile sale au fost
întrerupte din cauza izbucnirii conflictului peruano-spaniol, în care delegaþii au
intervenit de manierã activã.30
Deºi rezultatele Congresului nu au fost spectaculoase, el fiind considerat

chiar ca un pas înapoi faþã de cel din 1846, a fost pentru prima oarã când repre-
zentanþii majoritãþii republicilor au luat partea în mod direct în favoarea uneia
dintre ele în conflictul cu o putere strãinã. Se realizeazã astfel sub ameninþarea
unui pericol extern o uniune mult mai strânsã, despre care anterior se discutase
în zadar.31
Textul lui Reclus este scris în 1866 astfel încât analiza sa privind proiectul de

unitate latino-american se terminã în acest an. A urmat însã o perioadã destul de
tumultuoasã în istoria Americii Latine, rãzboiul din Paraguay, care era în plinã
desfãºurare la momentul scrierii articolului, fiind doar una dintre înfruntãrile
care au tulburat aceastã regiune.
Intenþia statelor hispano-americane de a stabili o uniune între ele prin inter-

mediul unor reuniuni continentale va cunoaºte eºecul definitiv odatã cu Con-
gresul din Panama, convocat de Columbia în 1882. Începând cu primul congres,
din Panama, din 1826, încercãrile de realizare a unei uniuni latino-americane se
fãcuserã din punct de vedere militar ºi politic, dar toate au eºuat. Ulterior aceste
încercãri de integrare ºi unificare vor fi duse în principal pe baze economice.32
Începând cu anii 1880 ºi pânã la primul rãzboi mondial, Statele Unite au

încercat sã realizeze o alianþã de naþiuni pe baze emisferice. O primã manifestare
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de acest fel va fi Prima Conferinþã Pan-Americanã care a avut loc la Washington
în 1889 ºi la care au participat pentru prima oarã SUA ºi toate statele din Ame-
rica Latinã. Propunerea SUA de a realiza o uniune vamalã, care ar fi favorizat
economia sa, a fost respinsã de celelalte state, acestea reuºind sã susþinã ºi o serie
de prevederi politice care le avantajau. Aceasta a fost ultima conferinþã de acest
gen, cele care au urmat fiind sub influenþa Statelor Unite ºi având în principal un
caracter economic.33
De altfel în 1890 se va crea Uniunea Internaþionalã a RepublicilorAmericane,

care în 1910 va deveni Uniunea Pan-Americanã. Iniþial scopul sãu era coope-
rarea economicã ºi înþelegerea reciprocã între naþiunile din emisfera vesticã. O
serie de conferinþe succesive au lãrgit aria de interese ºi cooperare. O întâlnire a
miniºtrilor din emisfera vesticã a avut loc în 1945 în Mexico City ºi a hotãrât
necesitatea reformãrii sistemului Pan-American. Astfel încât în 1948 la Bogota
a fost adoptatã Carta Organizaþiei Statelor Americane, care crea un nou orga-
nism: Organizaþia Statelor Americane. Statele membre se angajeazã la o solida-
ritate continentalã ºi la respectarea principiului totalei neintervenþii, alãturi de
obiective privind principiile democraþiei, cooperãrii economice, justiþiei sociale
ºi drepturilor omului.34
Influenþa crescândã a Statelor Unite în regiune va face ca sentimentele anti-

americane sã devinã tot mai puternice. Ideile unitãþii, identitãþii ºi specificitãþii
latino-americane vor fi utilizate ca o contrapondere la ameninþarea nord-ameri-
canã. Numeroºi scriitori vor susþine aceste concepþii. Astfel Jose Enrique Rodó,
un uruguayan, va fi printre cei mai cunoscuþi critici ai SUA, el susþinând supe-
rioritatea latino-americanului, în comparaþie cu materialismul nord-american.
Unitatea culturalã a Americii Hispanice va fi susþinutã ºi de argentinianul Ma-
nuel Ugarte, de nicaraguanul Ruben Dario sau de venezueleanul Rufino Blan-
co-Fombona.35
Poate cel mai cunoscut susþinãtor al ideilor de unitate culturalã latino-ameri-

canã la sfârºitul secolului al XIX-lea a fost cubanezul José Marti. Ideile sale au
stat la baza unei întregi ºcoli de gândire în secolul al XX-lea. Una dintre scrierile
sale este intitulatã America Noastrã ºi se încheie cu imaginea unei noi Americi
unite care se va întinde de la „Rio Bravo la Magelan pe drumul deschis de
pãrinþii sublimi“.36
Gânditorii politici vor susþine ºi ei conceptul acesta de specificitate latino-a-

mericanã. Cel mai important reprezentant al marxismului în America Latinã,
Jose Carlos Mariategui, vedea în chestiunea indianã, în situaþia economicã ase-
mãnãtoare a claselor sãrace, în relaþiile de subordonare faþã de SUA etc. princi-
palele puncte de asemãnare ºi identitate între statele latino-americane. El vedea
în indigenism atât principala problemã a Americii Latine, cât ºi elementul care
le poate apropia, odatã ce aceastã moºtenire culturalã comunã va fi asimilatã.37
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Când a fondat în 1924 Alianþa Popularã Revoluþionarã Americanã, Victor
Raul Haya de la Torre avea în vedere o miºcare politicã care nu se adresa numai
Perului, ci întregului continent american. De altfel, unul dintre principalele
puncte ale programului aprist a fost acela al realizãrii unitãþii latino-americane.38
Majoritatea articolelor ºi discursurilor lui Che Guevara conþin referiri la

unitatea ºi identitatea latino-americanã, la existenþa unei mari naþiuni americane.
Sfârºitul secolului al XX-lea ºi începutul mileniul trei, cu toate incertitudinile

ºi problemele lor, au dus la reluarea ideii realizãrii unitãþii latino-americane.
Deocamdatã aceastã unitate este mai mult economicã ºi la nivel de proiecte de
integrare regionalã, mai puþin la nivel continental. Astfel, Caricom, Piaþa Co-
munã Central Americanã, Pactul Andin au fost revigorate ºi revitalizate. Cea mai
ambiþioasã schemã de integrare regionalã este însã aceea a Mercosur (Piaþa
Comunã a Sudului) care grupeazã principalele economii ale regiunii: Brazilia,
Argentina, Uruguay, Paraguay ºi, foarte recent, Venezuela.
Din momentul semnãrii Tratatului de la Asuncion în martie 1991, aceastã

structurã a evoluat foarte mult. Dintr-o simplã uniune vamalã cu un tarif extern
comun ea a avansat spre crearea unei pieþe comune dupã modelul european care
va sfârºi probabil devenind o adevãratã uniune politicã ºi economicã la care vor
adera tot mai multe state latino-americane.39
Am vãzut cum ideea de unitate latino-americanã a evoluat de-a lungul timpu-

lui. Astfel, pornind de la realitãþile unei lumi cu aceeaºi origine, care împãrtãºesc
aceeaºi religie ºi aceeaºi moºtenire culturalã, care au aceeaºi limbã ºi care trãiesc
în situaþii economice asemãnãtoare, utopia aceasta a unei mari naþiuni care sã se
întindã de la Rio Bravo pânã în Þara de Foc a fost o constantã în gândirea latino-
americanã a ultimelor douã secole. Ideile lui Miranda sau Bolivar, Congresele
care au avut loc pe tot parcursul secolului al XIX-lea, încercãrile de integrare
economicã din secolul al XX-lea etc., toate au sprijinit aceastã unitate.
Astãzi vorbim despre o Uniune Europeanã care, deºi mult mai eterogenã din

punct de vedere etnic, lingvistic, cultural, economic, cu o tradiþie conflictualã, a
reuºit sã integreze aproape tot spaþiul european, sã creeze instituþii comune, sã
elaboreze o Constituþie etc. Poate cã mâine vom vedea o astfel de Uniune La-
tino-Americanã, care sã punã în practicã visul atâtor generaþii.
Vom încheia cu un citat din Carlos Fuentes, un autor mexican, care ilustreazã

foarte bine toate aceste idei: „Nu existã un singur latino-american, de la Rio
Grande pânã la Capul Horn, care sã nu fie moºtenitorul fiecãruia dintre aspectele
patrimoniului nostru cultural. Aceastã moºtenire merge de la ruinele din Chi-
chen-Itzà ºi Macchu Picchu pânã la influenþele indiene asupra picturii ºi arhitec-
turii moderne. De la arta barocã a epocii coloniale la operele literare contempo-
rane ale lui Jorge Borges sau Garcia Marquez. De la multiplele faþete ale
prezenþei europene înAmerica Latinã — componenta ibericã ºi, prin intermediul
ei, cea mediteraneeanã, cea greceascã, a Romei, a arabilor sau a evreilor, — pânã
la singulara prezenþã a africanului. De la grotele din Altamira la graffiti-ul din
periferii ºi din Los Angeles.
Puþine culturi posedã o asemenea bogãþie, într-o asemenea continuitate.“40
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