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ЧИЛИЙСКИЯТ НАРОДЕН ФРОНТ 
И БОРБАТА С НАЦИОНАЛСОЦИАЛИЗМА

A В  началото на 30-те години на ХХ в. крайно десните идеологии 
завладяват европейската политика. Въпреки че на много места, те не 
успяват да вземат властта, присъствието им в политическия живот и 
заимстването на част от техните политики от управляващите авторитарни 
режими ги прави изключително влиятелни. Подобни примери са 
правителствата на Испания, България, Румъния и т.н. 



A За СССР загубата на влияние в работническите среди, заради 
силната социална програма на нацистите и фашистите, е осезаема. 
Недалновидната политика, провеждана от Сталин по отношение на 
умерената левица, внася разкол в цялото движение и Комунистическият 
интернационал се оказва изолиран. Идването на Хитлер на власт в 
Германия и подкрепата за неговите идеи от страна на влиятелните 
европейски аристократични фамилии и кръгове на едрите капиталисти 
създава условия за изолация на Москва. 

A В  началото на десетилетието Съветския съюз се оказва обкръжен 
от неприятелски настроени държави. На този фон изгрява звездата на 
Георги Димитров, който след защитата си на Лайпцигския процес става 
лицето на антифашизма по света. Българинът се оказва полезен за 
съветското ръководство. Той не само е популярен, но и носи собствено 
виждане за развитието на лявото движение. Димитров предлага основен 
противник на крайната десница да станат всички, които не приемат 
нацизма. Той издига идеята за обединение с цел спирането на ултра 
десните, като в новите организации могат да влизат всички независимо от 
политическата си окраска. Появява се идеята за Народните фронтове. 

A С промените в Коминтерна, осъществени на Седмия конгрес през 
1935 г., не само се създава постът на генерален секретар, но и се променя 
цялостната позиция на организацията. Тя се обръща към всички 
противници на крайната десница и излиза с инициативата за провеждане 
на политиката, предложена от Димитров. Първоначалното виждане е, че 
по този начин ще бъде отворен пътят за изтласкване на 
националсоциализма и фашизма . Като втора цел , едва след 
осъществяването на първата, се вижда овладяването на контрола в 
управлението на държавите, където вече са наложени Народните 
фронтове. Заплахата от крайната десница е толкова силна, че 
посланията, идващи от Москва, се оказват нужният катализатор в 
политиката не само в Европа, но и по света. Докато съдбата на Народните 
фронтове в Испания и Франция е широко известна, у нас се знае малко за 
влиянието на тази идея в Латинска Америка.

A Тя получава разпространение в левите среди на целия регион, но 
първото ѝ реално осъществяване може да се види в Чили. Политическите 
реалности в страната създават нужда от използването на такъв тип 
обединение. Левицата в страната е с дълбоки корени. За първи път 
социалистическите идеи навлизат в Чили през Аржентина. Носителят им е 
Луис Емилио Рекабарен. Той става известен като създателя на чилийския 



комунизъм, но не преживява разкола, породен от съветското влияние в 
началото на 20 те години на ХХв1. През 1933 г. се появява и 
Социалистическата партия на Чили2, като израз на силната критика към 
съветския прочит на идеологията. 

A Социалните проблеми в страната – неравенство, жестока 
експлоатация на работниците и заробването на селяните в латифундиите, 
създават подходяща почва за развитието на левите идеи . 
Популяризирането им довежда до първия десен едноличен режим, на 
полк. Карлос Ибанес дел Кампо, който идва на власт с избори през 1927 
г.3 . Той консолидира управлението си изключително бързо. Налага 
цензура и контрол над синдикалното движение. Изключително активна е 
строителната му дейност. Ибанес оставя и много важни институционални 
промени, като при него се създават Главната контралория на 
републиката4, корпусът на Карабинерите и Военновъздушните сили на 
Чили5. Първоначалният успех на управлението му е спрян от удара на 
Голямата депресия през 1929 г. Потискането на политическия живот и 
социалното неравенство изкарват на улицата работници и студенти. 
Обявена е обща стачка и правителството на Ибанес е принудено да 
подаде оставка, като той дори напуска страната6.

A Конституционната власт е възстановена, но общественото 
напрежение не спада. То стига дотам, че на 4 юли 1932 г. в базата на ВВС 
Ел Боске полковник Мармадуке Грове вдига въстание и обявява 
създаването на Социалистическа република Чили7 . Действащият 

1 Повече за Л. Рекабарен, вж. в – Jobet, J. C. Luis Emilio Recabarren; los origenes del 
movimiento obrero y del socialism chilenos, Santiago de Chile, Latinoamericana 1955.

2 Политические партии стран Латинской Америки, ред. Беляев, П.,Коломиец, Г., 
Издатеьство Наука, Москва 1965, с. 266.

3 Carlos Ibanez del Campo. Memoria Chilena, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-3323.html, 25. 05. 2017.

4 Това е структура, която обединява в себе си фискални и статистически органи и 
отговаря на Сметната палата в България, за повече информация вж. – Contraloria 
General de la Republica de Chile, http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/appmanager/
portalCGR/v3ESP?_nfpb=true&_pageLabel=P18200239681286226265111, 25. 05. 2017.

5 Carlos Ibanez del Campo, op. cit.

6 Ibidem.

7 La Republica Socialista en Chile, Memoria Chilena - http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-3538.html, 31. 03. 2016.
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президент Хуан Естебан Монтеро е свален, а мястото му е заето от Калрос 
Давила. Комунистите и работническите синдикати отказват да подкрепят 
движението, защото го смятат за милитаристично8. Десницата категорично 
се обявява срещу него. Заради липсата на широка обществена подкрепа 
правителството успява да се задържи само до септември. За този кратък 
период са приети много закони, които по-късно ще служат на левите. 
Реакцията на обществото към тези турболенции не е еднозначна. 
Силовото навлизане на социалистическите и комунистическите движения 
в политиката предизвиква сериозна ответна реакция.

A Крайно десните идеи навлизат в страната още в края на 20-те и 
началото на 30-те години. Силните националистически елементи личат в 
правителството на Карлос Ибанес, а през 1931 г. в Сантяго е създадено 
представителство на Националсоциалистическата германска 
работническа партия9. То е организирано от Вили Кьон, Ричард  Цайсиг и 
генерал фон Кнауер10. В  движението влизат предимно представители на 
германската колония и на голямата диаспора, която живее в южните 
части на страната. 

A П р е з 1 9 3 2 г . Хо р х е Г о н с а л е с фон Маре е с с ъ з д а в а 
Националсоциалистическо движение на Чили11(НСДЧ). То е с по-голямо 
значение за политиката в страната, защото включва коренни чилийци. От 
програмна гледна точка НСДЧ е по-близо до италианския фашизъм, 
отколкото до германския си прототип12. Нацистите пропагандират 
създаване на авторитарна държава с корпоративно устройство, държавен 
контрол върху икономиката и налагане на ускорена индустриализация. 
Като свое вдъхновение те сочат политическата дейност на Диего 
Порталес, който през 30-те години на XIX век прокарва силно авторитарна 
конституция и утвърждава управлението на местната аристокрация13. 
A

8 Ibidem.

9 Nazis y Movemiento Nazi en Chile, 1931–1945, Memoria Chilena, http://
www.archivochile.com/Poder_Dominante/doc_gen/PDdocgen0007.pdf, 18.06.2017.

10 Ibidem.

11 Roth, M. El Movimiento Nacional Socialista Chileno, Santiago de Chile 2000, p. 16.

12 Movimiento Nacional Socialista de Chile, en Memoria Chilena, http://www.memoriachilena.cl/
602/w3-article-96317.html, 31.03.2016.

13 За повече информация вж. – Lorenzo, S. Diego Portales, Chile 2007.
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A Това не са нови тенденции в политическата мисъл на страната. През 
20-те години за връщане към тези традиции подканват и хора като 
Франсиско Антонио Енсина и Алберто Едуардс14. Чилийските нацисти 
виждат като основен проблем за своята държава лошата политическа и 
социална организация на страната15. Според тях либералната демокрация, 
която е основана изцяло върху господството на парите, пречи на 
развитието на обществото. Като отговор те предлагат „Управлението на 
по-добрите“16, което означава власт на националистическите елементи и 
на част от аристокрацията. „Всички имат правото да се намесват в 
управлението, но само най-добрите могат практически да реализират това 
право“, пише един от идеолозите на движението Хорхе Гонсалес фон 
Мареес17. 

A Основен проблем за нацистите е навлизането на чуждия капитал и 
обвързването му с местната олигархия. Те не приемат напълно 
германските расови теории. Чилийските нацисти се опират на креолския 
расизъм. Той е основан на идеята за общата западна култура, свързана и 
с католическата църква18. Поради естеството на държавообразувателните 
процеси в региона придържането към определени расови критерии се 
оказва трудно, ако не и невъзможно. Заради това основният ориентир на 
движението става „нацията“19. Малкото количество евреи в страната 
елиминира и силните антисемитски настроения, които са характерни за 
Европа. Основните черти на чилийския националсоциализъм, които го 
сближават с прототипите му отвъд океана са отричането на марксизма и 
либерализма, търсенето на силна държава власт. Като това не означава 
задължително създаването на тоталитарна система, примерът в страната 
е на авторитаризъм. Основен стълб на идеологията им остава 
създаването на корпоративна система в организацията на държавата и 
икономиката.

A Националсоциалистическото движение е организирано строго 
йерархично и е силно военизирано. Създадени са въоръжени милиции, 

14 Movimiento Nacional Socialista de Chile, en Memoria Chilena. Op. cit.

15 Roth, M. Op. cit., p. 24.

16 Ibidem, p. 25.

17 Golzalez von Marees, J. La concepcion nacista del Estado, Santiago 1932, p. 34.

18 Roth, M. Op. cit., p. 35.

19 Ibidem, p. 37.



които се наричат „Нацистки бойни отряди“20. Основната им задача в 
началото на 30-те години е да подтиснат подобните организации на 
социалистите и комунистите. Пропагандата преминава през вестник 
„Работа“, а политическите, социалните и икономическите анализи се 
публикуват в списание „Чилийско действие“21. През следващото 
десетилетие ударните сили на крайно десните се очертават като най-
силната заплаха за левицата. Понякога те са използвани и от 
политическата класа в Чили.

A На изборите в края на 1932 г. се завръща в политиката една от най-
влиятелните фигури Артуро Алесандри Палма. Той има подкрепата на 
либералите и радикалите22. Правителството му се насочва към 
ограничаване на влиянието на левицата. Въпреки че най-силно влияние в 
кабинета му има Радикалната партия, Алесандри се опитва да работи 
само с дясното ѝ крило. Политическият живот в Чили все повече се 
усложнява след  като през 1931 г. левите радикали се отцепват и създават 
Социалистическа радикална партия. Привърженици на крайно десните 
идеи има и в правителството на Палма. Министърът на икономиката 
Густаво Рос се обявява за сближаване с Германия и Италия. Той е и най-
влиятелният от всички членове на кабинета. Сблъсъкът му с радикалите 
постепенно ги превръща от управляваща в опозиционна партия. A

A Сътрудничеството на Алесандри и Рос с олигарсите отблъсква от 
тях дори и националсоциалистите. Приетият през 1932 г. Закон за защита 
на вътрешната сигурност на държавата забранява дейността на 
комунистическата партия23. До това решение се стига, след  като 
правителството на десницата разбива стачното движение на 
железопътните работници, тясно свързано с комунистите. ЧКП минава в 
нелегалност. Трудностите във функционирането на партията са свързани 
и с намесата на Коминтерна. В  периода от 1931 до 1934 г. поне трима 
души, изпратени от световната комунистическа партия, работят в Чили. 

20 Ibidem, p. 25.

21 Ibidem.

22 Alessandri, A. Recuerdos de Gobierno, Santiago de Chile 1967, T. 3, p. 4.

23 Partidos politicos y Elecciones, Republica de Chile Senado, http://www.senado.cl/sistema-
politico-electoral-en-el-siglo-xx-de-la-pugna-entre-poderes-hasta-la-crisis-institucional/
prontus_senado/2013-07-19/175844.html, 31.03.2016.
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A Най-влиятелен е Паулино Гонсалес Алберди24. Той е аржентински 
комунист, който идва от Южноамериканското бюро на Коминтерна и 
прокарва политиката на болшевизация, идваща от СССР. Освен това 
помага за преминаването на партийната структура под формата на 
клетки, които да работят самостоятелно, като по този начин се 
противопоставят на опитите на правителството да разбие напълно ЧКП. В 
тази изострена политическа ситуация през 1935 г. в Чили навлиза идеята 
за създаването на широк народен фронт на левите сили. Такива коалиции 
не са непознати в латиноамериканската държава. 

A Проблемът на комунистическата партия е, че тя не е желана в тези 
обединения заради сектантската политика, която провежда под натиска 
на Коминтерна и Москва до 1935 г. На VII Конгрес на световната 
комунистическа партия присъства генералният секретар на ЧКП Карлос 
Контрерас Лабарка25. Той е въодушевен от идеята за промяна в 
политиката и общо противопоставяне на крайнодесните. Коминтернът 
изпраща т.нар. „делегация“, която да обясни и наложи коалиционната 
политика в ЧКП. Неин ръководител е Еудокио Равинес26. Дотогава той е 
генерален секретар на перуанската партия. С идването си налага терор в 
редиците на чилийските комунисти. Критиките му са насочени към всички 
в ръководството, като ги обвинява в проява на „сектантство“27. 
Действията му довеждат до отлив на хора от ЧКП и преминаването им към 
социалистическата партия. Въпреки това политиката на Коминтерна за 
създаване на антифашистки коалиции е приета. 

A През август 1935 г. комунистите издават призив, с който предлагат 
на всички, които желаят да се борят срещу олигархията и империализма, 
да се обединят. Те получават възможността да функционират легално. 
Единствената политическа сила, която откликва, е Радикалната партия. 
Решението в нея също са взети изключително трудно. Председателят 

24 Ulianova, O. Develando un Mito: Emisarios de la Internacional Comunista en Chile, Historia 
№ 41, vol. 1, Santiago de Chile, enero-junio 2008,  p. 118.

25 Богуш, Е. Политическая история Чили ХХ века, http://knigi.link/latinskoy-ameriki-istoriya/
narodnyiy-front-20733.html, 31.03.2016.

26 Ulianova, O. Op. cit., p. 125.

27 Ibidem, p. 127.
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Педро Агире Серда е против съюз с ЧКП, но гласуването на конгреса го 
заставя да се съобрази28. 

A Още от 1932 г. е създаден „Ляв фронт“, който е оглавяван от 
социалистите. След свързването на комунисти и радикали всички леви са 
заинтересовани от организирането на общо движение. През февруари 
1936 г. се състои III Конгрес на социалистическата партия. На него те 
предлагат на радикалите и комунистите да се присъединят към „Левия 
блок“. През март ЧСП най-накрая приема декларация, че ще се включат в 
създадения от комунистите Народен фронт, но с уговорката, че победата 
на подобна коалиция няма да доведе до завоюването на реална власт29. 

A Скоро към тях се присъединяват част от демократите и радикалните 
социалисти. Председател на организацията става вице-президента на 
Радикалната партия А. Гилермо Браво. Въпреки че идеята за Народния 
фронт идва от ЧКП, те не се включват в основните позиции на 
ръководството. Водещи в коалицията се оказват радикали и социалисти. 
Причината е приетият принцип на пропорционалност на база на 
политическата представителност на отделните партии30. Това е част от 
общата политика на привличане на колкото се може по-широка подкрепа 
и избягване на крайните послания, които често са свързвани с 
комунистите. 

A Народният фронт започва да провежда кампания на 
антиимпериалистическа, антиолигархична и антисистемна партия. 
Резултатът от тези насоки на агитацията се виждат бързо. На 7 март 1937 
г. са проведени избори за Конгрес. На тях Народният фронт успява да 
прокара 65 депутати срещу 82 за десницата31. Макар че резултатите не 
дават преднина на левицата, те са ясна заявка за бързото набиране на 
влияние в политиката. След  вота основната цел на Народния фронт 
остава спечелването на президентските избори. Най-сложният проблем се 
оказва изборът на кандидат от средите на партиите, участващи в 
коалицията. Радикалната партия провежда вътрешни избори, които са 
спечелени от председателя Педро Агире Серда. Социалистите издигат 

28 El partido Radical acepto integrarse al Frente Popular, Memoria Chilena - http://
www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93591.html, 31. 03. 2016.

29 Богуш, Е. Цит. съч.

30 Reglamentos del Frente Popular, Santiago de Chile 1937, p. 4.

31 Пак там.
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Мармадуке Грове, а комунистическата партия започва обсъждане на 
възможностите за свой претендент32. 

A На 15 април 1938 г. представителите на Фронта се събират, за да 
определят общата си номинация. Мармадуке Грове се оттегля и се стига 
до обща подкрепа за Серда33. Срещу него десницата и традиционните 
партии се обединяват зад Густаво Рос. В надпреварата за президентския 
пост се включва и завърналият се в страната Карлос Ибанес. Той е в 
състояние да отцепи значително количество гласове от левите, защото 
излиза с послания, които са насочени към работниците и са срещу 
олигархията . Ибанес не е ляв , подкрепян е от Национал -
социалистическото движение. На 5 септември 1938 г., дни преди 
провеждането на изборите, поддръжниците на националсоциалистите, 
инспирирани от фон Меерс, решават да направят преврат34. Успяват да 
превземат сградата на Католическия университет в Сантяго и тази на 
Касата на работническото осигуряване, която се намира срещу 
президентския дворец  „Ла Монеда“. Армията и президентът Алесандри 
реагират веднага и движението е смазано. Карлос Ибанес е затворен и от 
килията си призовава поддръжниците си да гласуват за Народния фронт. 
В надпреварата остават само двама кандидати.

A Изборите са спечелени с малка преднина от Агире Среда. Той успява 
да получи 50.1 % от гласовете35. Победата е възприета с голям 
ентусиазъм от всички партии, участващи в коалицията. Въпреки че 
дотогава Народният фронт е разглеждан само като инструмент за 
вземане на властта, успехът на тази политика създава възможност за 

32 Frente Popular - http://html.rincondelvago.com/frente-popular.html, 03.04.2016.

33 Corkill, D. The Chilean Socialist Party and the Popular Front 1933–1941. – Journal of 
Contemporary History, Vol. 11, № 2/3, 1976, p. 265.

34 Klein, M. The New Voices of Chilean Fascism and the Popular Front, 1938-1942, Journal of 
Latin American Studies, Vol. 33, №2, May 2002, p. 351.

35 Еl Frente Popular (1936–1941). Cronologia. Memotia Chilena, http://www.memoriachilena.cl/
602/w3-article-3427.html#cronologia, 03.04.2016.
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промяна на развитието на държавата. ЧКП свиква конгрес, с който 
отбелязва победата си36. 

A Представители на комунистите не влизат в правителството, но 
активно участват при определяне на неговата политика. Програмата на 
управлението е изготвена още през 1937 г. от Радикалната партия37. Тя 
изключва крайните идеи на ЧКП за аграрна реформа, премахване на 
монополите и национализиране на чуждите „империалистически“ 
предприятия38. Социалните послания в нея също се сведени по-скоро до 
пожелания, като постигане на достойно заплащане на работещите. 
Основните идеи, които се налагат са в документа, са свързани с 
икономиката. Предвижда се намеса на държавата, но без промяна на 
структурата на собствеността. 

A Направленията, в които действа кабинетът на Народния фронт, са 
три: индустриализиране на държавата, здравна и образователна реформи. 
Правителството  е напълно доминирано от Радикалната партия. В него се 
включва и част от ръководството на социалистическата партия, министър 
на здравеопазването става Салвадор Алиенде Госенс, който в началото 
на 70-те години ще оглави Блока на народното единство. Управлението е 
определено реформистко, а не революционно, но това отговаря на 
очакването на чилийските комунисти и Коминтерна. Те са склонни да 
направят сериозни отстъпки, за да постигнат по-големи цели. Потискането 
на национал-социалистическото движение и влизането на левите сили във 
властта доказват на чилийските комунисти успеха на тяхната формула. 
A

36 През април 1938 г. преди изборите се състои Х Конгрес на ЧКП, който се нарича 
Конгрес на победата, защото на него се подготвят основните правила, които ще спазва 
партията след евентуалната победа на Народния фронт в изборите. ХI Конгрес през 
декември 1939 г. приветства резултатите и определя начина, по който ще бъдат 
прилагани политиките на ЧКП, гласувани през 1938 г. – Partido Comunista de Chile, 
Historia Politica Legislativa del Congreso Nacional de Chile, http://historiapolitica.bcn.cl/
partidos_politicos/wiki/Partido_Comunista_de_Chile, 03.04.2016.

37 La Doctrina Radical. Programa de Gobierno, Santiago de Chile 1937.

38 Valdebenito, H. El Partido Comunista de Chile y sus Politicas Aliancistas: Del Frente Popular 
a la Union Nacional Antifascista, 1935–1943. – Revista de Historia Social y de las 
Mentalidades, Vol. 14, № 1, Santiago de Chile 2010, p. 95.
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A Най-същественият успех на Агире Серда е създаването през 1939 г. 
на държавната Корпорация за насърчаване на производството39  – 
CORFO40. Чрез правителствени инвестиции започват да се развиват 
всички сектори на индустрията в страната. Засилва се и делът на 
планирането в икономиката. От тази гледна точка са постигнати реформи, 
които са нужни на комунистите. По време на управлението на Серда те 
поддържат революционна и радикална реторика, която се различава от 
правителствената програма41. Образователната реформа довежда до 
строежа и отварянето на 1000 нови начални училища и 3000 работни места 
за учители42. 

A Един от големите успехи на комунистическата партия по време на 
управлението Народния фронт е солидарността на чилийското 
правителство с републиканците в Испания. Краят на Гражданската война 
и победата на франкистите поставя хиляди испански левичари пред 
въпроса за тяхната емиграция. Много от тях успяват да се укрият в 
посолствата на различни държави в Мадрид. Чили също се включва в 
помощта43. По време на войната посолството на страната дава подслон на 
националистите и успява да договори с републиканското правителство 
правото им на убежище. ЧКП е инициатор на създаването на Чилийския 
комитет за помощ на испанските бежанци. Създаването на тази 
организация е свързана и с опита на Коминтерна да спаси колкото се 
може повече от интербригадистите и републиканците. Кулминацията на 
чилийската помощ е организирането на пътуването на парахода „Уинипег“, 
който успява да доведе до Валпарайсо близо 2300 бежанци44. Пътуването 
е подготвено от поета Пабло Неруда, който е един от лидерите на 
чилийските комунисти. През септември 1939 г. той посещава Франция и 
подготвя изпращането на испанците в Париж. Президентът Агире Серда 
се обвързва с финансирането на експедицията. Този успех на комунистите 
представя правителството като част от лявото движение по света и го 

39 Del Pozo, J. Los gobiernos radicales en Chile frente al desarrollo (1938–1952). – Caravelle, 
№ 53, Presses Universitaires du Midi 1989, p. 45.

40 Исп. Corporacion de Fomento de la Produccion.

41 Valdebenito, H. Op. cit., p. 96.

42 Еl Frente Popular (1936–1941). Op. cit.

43 Tuerra, B. Republica y exilio Espanol en el Fin del Mundo. Valparaiso, Chile. – Revista de 
Indias, Valparaiso 2009, num. 245, p. 99.

44 Ibidem, p. 97.



включва в процеса на солидаризиране с испанските републиканци, 
започнат и поддържан от Коминтерна и СССР. Постепенно ситуацията в 
редиците на лявото обединение започва да се усложнява. През първата и 
втората година от управлението на Народния фронт ЧКП засилва 
пропагандата си сред  аграрния пролетариат в южните части на страната, с 
което провокира реакцията на едрите латифундисти. Радикалите са 
недоволни от тези ходове на своите съюзници. Социалистите и 
комунистите се съревновават през целия период  на съществуването на 
Народния фронт за подкрепата на работниците. Проблемът идва и от 
факта, че голяма част от членовете на ЧСП са били преди това в 
комунистическата партия. 

A Основната причина за отлива на членска маса от ЧКП е строгата 
дисциплина и налаганият в средата на 30-те години диктат от страна на 
Коминтерна. Постепенно социалистите успяват да изградят една масова 
партия, докато комунистите остават сектантска и ограничена във 
влиянието си структура. Въпреки тази разлика съперничеството между 
двете нараства непрекъснато. Широкият спектър на партиите в Народния 
фронт води до множество противоречия. Съдбата на чилийската коалиция 
е сходна с тези в Испания и Франция, където вътрешните противоречия 
също довеждат до тяхното разпадане. Голям удар върху комунистите – 
идеята за създаване на антифашистка коалиция, е подписването от 
страна на СССР на пакта Рибентроп-Молотов. Социалистическата партия 
характеризира тази стъпка като предателство. 

A Въпреки разногласията през 1941 г. левицата показва много добри 
резултати на изборите за конгрес. ЧКП постига най-високия си резултат 
12%, като през 1937 г. за тях гласуват едва 4%45. Социалистическата 
партия и производните й достигат до 20%. Напрежението в Народния 
фронт нараства. На 10 ноември 1941 г. здравословното състояние на 
президента Серда се влошава изключително много46 . Той предава 
правомощията си на вътрешния министър Херонимо Мендес Арансиба. 
Петнадесет дни по-късно водачът на Радикалната партия умира от 
туберкулоза. Това е последният удар върху коалицията, която се разпада 
до края на годината.

45 Ibidem, p. 120.

46 Pedro Aguirre Cerda (1879–1941). Memoria Chilena, http://www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-3647.html, 21.04.2016.
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A Управлението на Народния фронт е част от пряката намеса на 
Коминтерна в Латинска Америка. То е един от най-успешните леви 
експерименти в региона. Вземането на властта от коалицията доказва 
виталността на тезите, прокарани от Георги Димитров. Самото управление 
на правителството на Агире Серда допринася за подобряването на живота 
в Чили. Образователната програма включва пълноценно изключително 
много младежи в обществения живот. 

A Външната политика на Народния фронт показва сближаването на 
страната с идеите на лявото движение и СССР. Спасяването на 
републиканците от испанската гражданска война и приемането на голяма 
част от еврейската емиграция от нацистка Германия поставя Чили 
категорично сред  държавите , които се противопоставят на 
националсоциализма. Успехът на движението, като противопоставяне на 
крайно десните тенденции, бележи една от най-високите точки на 
развитието на този тип движения в световен мащаб. 

A Единствено в Чили опитът на Народните фронтове се прилага и след  
Втората световна война, като дава основа Блокът на народното единство 
през 70-те години. В  тези два обществени експеримента присъства и 
свързващата нишка на една от най-влиятелните личности в политиката на 
страната – Салвадор Алиенде Госенс. Опитът за създаване на широка 
политическа коалиция, която да се противопостави на крайностите в 
обществения живот, е тясно свързан и с традициите на държавата. За 
съжаление добрите примери, които дава тази латиноамериканска 
държава на света, често остават неглижирани, за сметка на крайните 
социални и икономически експерименти, които прилага ген. Аугусто 
Пиночет.
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