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Abstract: The National Christian Party had a relative success in Bukovina; even so, it could
not polarize the Right political forces, nor could it draw the poll for itself. The local
organization, dominated by the controversial personalities such as Nechifor Robu and
Constantin Nastasi, managed to implement the program imposed by the Center to the political
structure. Recognized as one of the provinces that had a significant population of Jews,
Bukovina represented an electoral basis for NCP, but not enough to bring a decisive electoral
result. The anti-Semitism, especially in the small towns and cities from Bukovina, was an
important factor for Cuza’s Party. In reality, the mirage and the originality brought by the
Legionary Movement blocked the “Cuzist” projects. The partial successes, such as the
elections in Suceava County in 1936, or the arrangement of “spear man” gangs (that
terrorized the street), the conflicts with Jews (by the tacit agreement of authorities) were not
sufficient to get the power, not even in the North part of the country. Although the elections in
1937 brought a superior result –comparatively with the previous ones – they proved that the
National Christian Party was not a viable organization in the context of competition with the
legionaries. Their coming to power was, in this case, the result of extended political
circumstances, and especially of the king’s maneuvers (knowing his interest in power he
wanted to take over). The king’s fight with the Legionary Movement started, and the role of
“cuzists” was just to prepare the stage for this confrontation.
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Reapariţia Mişcării Legionare, sub masca Partidului Totul pentru Ţară, l-a pus pe
regele Carol al II-lea în situaţia de a revaloriza dreapta românească. După eşecul
apropierii dintre Frontul Românesc şi L.A.N.C. (s-a anunţat chiar posibilitatea aducerii
la guvernare a celor două formaţiuni politice), regele a patronat „mariajul” dintre Liga
lui Cuza şi Partidul Naţional Agrar al lui Octavian Goga. Apropierea dintre cei doi a
fost înlesnită atât de ambiţiile politice ale lui Goga de a ajunge la putere, cât şi de
intenţia lui Cuza de a lua vântul din pânzele Mişcării Legionare. Încă din aprilie 1935
au avut loc consfătuiri între liderii cuzişti şi cei din partidul lui Octavian Goga în
vederea constituirii unui pol naţionalist puternic. În acelaşi context, şi Alexandru Vaida
Voevod a avut întrevederi cu diverşi reprezentanţi ai L.A.N.C., între care foştii
conducători ai organizaţiilor studenţeşti1. Totodată, apariţia Partidului Naţional Creştin,
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Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond Ministerul de Interne, Direcţia Generală de Poliţie,
107/1935, f.77 (în continuare A.N.I.C.); se pare că a existat şi un plan de atragere a Cruciadei Românismului,
condusă de Mihail Stelescu, de partea noului partid naţionalist. La conferinţa din 4 martie 1935, susţinută de dr.
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prin fuziunea celor două formaţiuni, a fost „expresia manevrelor regelui pentru a izola
Garda de Fier” prin crearea unui pol puternic al dreptei. Şi serviciul de politică externă a
lui Rosenberg a admis că are o parte de contribuţie la crearea P.N.C.2.
Actul de naştere a noului partid a fost semnat la 14 iulie 1935, în urma întrunirii
celor doi lideri politici la Iaşi. Aceştia au căzut de acord ca A.C. Cuza, datorită
trecutului său, să devină liderul noului organism politic, în timp ce O. Goga, ca al
doilea membru din partid, se va ocupa de conturarea unei doctrine şi a concepţiei de
organizare a P.N.C. Poziţia de vicepreşedinte a fost ocupată de Nichifor Crainic,
şeful organizaţiei de tineret. Florea Nedelcu îl vedea ca executor al planurilor regelui
în problema înfiinţării grupării naţional-creştine3. Fuziunea celor două partide nu a
fost foarte facilă. În Bucovina, deputatul cuzist Nichifor Robu s-a opus lui Octavian
Goga, manifestând rezistenţă faţă de încercările gogiştilor de a primi funcţii şi posturi
în provincie4. Organizaţia centrală primea din teritoriu zeci de proteste, însoţite de
ameninţări, mai ales din partea gogiştilor nemulţumiţi de modul de numire a şefilor
organizaţiilor locale5. De exemplu, la Cernăuţi, avocatul gogist Octavian Voronca era
nemulţumit de preponderenţa cuziştilor în organizaţia naţional-creştină din Bucovina.
El l-a acuzat pe şeful P.N.C. din Bucovina, profesorul Gh. Cuza, că nu se interesează
îndeajuns de funcţia sa, lăsând organizaţia în mâinile lui Nechifor Robu, „străin de
localitate” şi nesimpatizat de cernăuţeni. Mai mult, „din lipsa elementelor cuziste
capabile” la Cernăuţi, foarte mulţi tineri, mai ales studenţi, nu s-au înscris în Partidul
Naţional Creştin, optând pentru Mişcarea Legionară6.
Încă de la înfiinţare, noul partid şi-a anunţat intenţiile. În întreaga ţară au fost
răspândite manifeste îndreptate împotriva lui Nicolae Titulescu, după cum reiese dintr-un
raport al Inspectoratului de Poliţie Cernăuţi, care a reuşit să preîntâmpine această acţiune7. Înfiinţarea noului partid a fost salutată de cotidianul naţionalist „ Porunca Vremii”,
printr-un articol intitulat „Ziua unei mari izbânzi”, sub semnătura lui Toma Vlădescu8.
Organizaţia P.N.C. din Cernăuţi a fost înfiinţată de Traian Popovici, imediat
după 20 august 1935. Tot el, alături de deputatul de Hotin, Traian Huţanu, s-a implicat
în formarea Comitetului judeţean al P.N.C.9 Cei doi au participat la Congresul naţional2
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contribuţie la problema fascismului internaţional, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1999, p. 255; pentru relaţiile cu
N.S.D.A.P. vezi şi Comisia internaţională pentru studierea Holocaustului în România, Raport final (preşedinte
comisie Elie Wiesel), Iaşi, Edit. Polirom, 2005, p. 38-39.
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creştin ţinut la Chişinău unde au fost instruiţi asupra programului partidului10. La
acest congres s-au dat instrucţiuni organizaţiilor regionale în ceea ce priveşte
metodele de acţiune şi propagandă. Între altele, trebuia ca, la finele fiecărei
săptămâni echipe de activişti, echipaţi în uniforme şi cu steaguri ale partidului, să
participe la oficierea serviciului religios. Propaganda antisemită pe cale orală era
obligatorie, cu mesaje şi ameninţări diverse la adresa comunităţii evreieşti.
Trebuiau, de asemenea, căutate şi recrutate „cele mai multe elemente tinere” pentru
diverse structuri ale partidului11. Cu acest prilej, unul dintre cei mai controversaţi
lideri cuzişti bucovineni, deputatul de Rădăuţi, Nechifor Robu, a declarat: „trăim
într-o robie pe care o spun lacrimile voastre de nimeni înţelese. Cuza ne va salva.
Uniţi ca pe vremea lui Ştefan Vodă, vom birui prin braţele şi voinţele noastre.”12
De asemenea, fosta centrală L.A.N.C. din Cernăuţi a dat instrucţiuni studenţilor să
organizeze „grupul judeţean al studenţilor cuzişti”13. P.N.C. şi-a păstrat cotidianul
„Apărarea Naţională” pe toată durata funcţionării sale, însă nu a preluat şi gazeta
cernăuţeană „Spada”, fostul oficios L.A.N.C. din Bucovina14. La 20 octombrie
1935 a avut loc primul congres al P.N.C. în Bucovina, moment în care s-a lansat
oficial organizaţia din regiune. La congres au participat zeci de delegaţii din
Bucovina, Moldova, Basarabia, dar şi din judeţe din sudul ţării. După un Te Deum
la Catedrala ortodoxă din Cernăuţi, manifestarea s-a mutat pe islazul comunei
Horecea (lângă Cernăuţi), unde în prezenţa lui A.C. Cuza, O. Goga şi Nichifor
Crainic s-a deschis seria cuvântărilor15. Congresul nu a fost lipsit de incidente. Un
vagon care a adus participanţi la manifestaţie a fost zugrăvit cu „inscripţii
subversive”, iar în gări s-au scandat lozinci: „Trăiască revoluţia; trăiască P.N.C.;
jos jidanii; jos francmasonii; jos alianţa cu Sovietele.”16 Şi în alte localităţi din
Bucovina au fost înfiinţate organizaţii naţional-creştine, prin manifestaţii, sfinţiri
de drapele şi cuvântări. Încă din 28 august organizaţia din Storojineţ a P.N.C. a
10

Ibidem, f. 17.
Congresul regional al P.N.C. de la Chişinău din 25 august 1935 a fost una dintre cele mai mari
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delegaţia din Bucovina, au participat la congres, vezi Viorica Nicolenco, Extrema dreaptă în Basarabia,
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cămăşi albastre, Raport final, p. 37.
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convocat o mare adunare17. De asemenea, la Berhomet pe Siret18, AdâncataStorojineţ19, Stăneştii de Jos20, Pârteştii de Jos21, Arbore22 au fost organizate întruniri
ale membrilor naţional-creştini, s-au votat structurile de conducere, s-au oficiat
parastase pentru cuziştii morţi.
Încă din 1935 a demarat operaţiunea de organizare a „lăncierilor” sau organizaţia
de tineret naţional creştină. A fost întocmit un „Regulament de organizare a
lăncierilor” structurat în mai multe capitole. Capitolul „Organizarea cămăşilor albastre”
prevedea încadrarea în această organizaţie a celor „care doresc a se forma în cămăşi
albastre pentru a se militariza şi a se disciplina în spirit naţionalist”23. Culoarea albastră
reprezenta simbolic lupta internaţională împotriva evreilor. Un alt capitol, „Unităţile
cămăşilor albastre şi gradele în conducerea lor”, reglementa ierarhia membrilor
miliţiilor naţional-creştine. Unităţile cele mai mici, formate din cinci membri denumite
„pumni”, erau adevăratele batalioane de asalt paramilitare, pregătite pentru terorizarea
populaţiei sau a adversarilor politici. Două asemenea unităţi alcătuiau o „echipă”, trei
echipe formau o „secţie” condusă de un grad superior, care făcea legătura cu structurile
superioare ale partidului. Deasupra acestor unităţi de stradă se afla o centurie
constituită din trei secţii conduse de cornişti, centurioni şi un centurion şef, toţi
depinzând direct de O. Goga. Un capitol special reglementa uniformele activiştilor
naţional-creştini. Toţi purtau cămaşă albastră, centurion cu diagonală peste cămaşă,
banderolă cu svastică pe mâna stângă, pantaloni bufanţi de culoare kaki, bască, cizme
sau bocanci cu moletiere24. Aceste trupe au atras de la început atenţia autorităţilor. O
circulară a Ministerului de Interne cerea Inspectoratului de Poliţie Cernăuţi să
supravegheze pe oricine purta uniformă P.N.C.25. Totuşi aceştia trebuiau doar să
verifice pe activiştii naţional-creştini, nu să-i aresteze, dovadă că regele nu urmărea să
lovească în gruparea politică a lui Cuza şi Goga, ci s-o păstreze ca factor de presiune
îndreptat împotriva echipelor Partidului Totul pentru Ţară. Au fost şi situaţii când
autorităţile au împiedicat cuziştii să-şi etaleze uniformele şi semnele distinctive în
public. Începând cu 28 ianuarie 1936, a fost interzisă purtarea uniformelor şi a
accesoriilor (cămăşi, cravate, diagonale, epoleţi, insigne, alte semne distinctive ) şi a
drapelelor cuziste. De asemenea, sub ameninţarea legii stării de asediu, orice persoană
găsită asupra ei cu arme de foc sau arme albe risca să fie arestată. În schimb, semnul
electoral cuzist zvastica era permis26.
17

„Porunca Vremii” din 25 august 1935, p. 3.
Ibidem, din 5 septembrie 1935, p. 2.
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Ibidem, din 26 septembrie 1935, p. 2.
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Ibidem, din 19 octombrie 1935, p. 3.
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Ibidem, din 14 decembrie 1935, p.2.
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Gh. T. Pop, Caracterul antinaţional şi antipopular al activităţii Partidului Naţional Creştin,
Cluj-Napoca, Edit. Dacia, 1978, p. 135; Jean Ancel, Contribuţii la istoria României. Problema
evreiască, vol. I, Partea întâi, 1933-1944, Bucureşti, Edit. Hasefer, 2001, p. 77.
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Ibidem, p. 136.
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18

5

Din istoria Partidului Naţional Creştin în Bucovina (1935-1937)

87

Programul şi doctrina Partidului Naţional Creştin au fost definite şi lansate încă
din iulie 1935, la întrunirea de la Iaşi. Existau aici câteva concepte clare care scoteau
în evidenţă caracterul noului partid. În primul rând era propusă o strânsă legătură
între stat şi biserică, văzută ca „suprem reprezentant al forţei care generează viaţa
morală”, în timp ce preoţimea era definită ca „forţa militantă încadrată în organizaţia
de stat.” Un al doilea punct înglobat doctrinei naţional-creştine era reprezentat de
mesianismul monarhic. Monarhia era considerată „singura formă de stat care ne
poate asigura nouă aici consolidarea naţională şi o civilizaţie a noastră proprie.”
Monarhia trebuia să aibă un rol important în viaţa de stat, Goga fiind de acord cu
modificarea Constituţiei pentru a acorda suveranului puteri sporite27. În realitate,
acest punct corespundea ambiţiilor autoritare ale regelui Carol al II-lea care-şi
netezea astfel planul de a domni ca rege autoritar. Un alt punct al programului P.N.C.
propunea o reformă a legislativului cu un senat corporatist, cu senatori de drept şi
senatori numiţi de rege şi o Adunare a deputaţilor redusă numeric. O reformă era
propusă şi din punct de vedere naţionalist, Constituţia trebuind să asigure „dominaţia
politică a românilor”28. Un punct care a dat naştere multor dezbateri a fost
introducerea pedepsei cu moartea. „Porunca Vremii” venea în sprijinul acestei
iniţiative. Militând pentru un program explicit şi expeditiv, Dragoş Protopopescu,
semnatarul articolului Pedeapsa cu moartea, găsea această soluţie drept „cea mai
fericită idee cu care se poate porni o luptă românească, o legislaţie bazată pe
drasticitatea de sancţiuni cerând şi un partid de o rară forţă morală”29. Şi programul
economic era definit de noul partid în formule ca: „întărirea producţiei agricole”,
„crearea şi întărirea industriilor cu capital naţional românesc”, „stabilirea unui
echilibru moral între preţurile agricole şi cele industriale”, „satisfacerea tuturor
claselor şi a asociaţiilor de interese” în numele „României sociale” etc.30. În
problemele de politică externă, P.N.C. se dovedea vârful de lance al reorientării
României către Germania. Foarte rigidă era poziţia partidului faţă de relaţiile cu
U.R.S.S., cerându-se ruperea oricăror legături cu aceasta31. Preşedintele P.N.C., A.C.
Cuza declara că existau două temeiuri pentru aducerea grupării sale la guvernare: ţara
ar fi fost cuprinsă de o mişcare naţionalistă virulentă, iar P.N.C. ar reprezenta singura
mişcare politică orientată spre Germania, Italia şi Spania32. Toate acestea nu făceau
din P.N.C. decât un „ partid conservator, expresie a păturilor mijlocii care şi-au găsit
deja un loc în ierarhia socială, dar se vedeau ameninţate în poziţia lor de către
evrei”33. Cel mai virulent punct al doctrinei naţional-creştine îl reprezenta tocmai
antisemitismul. Programul cuzist suprapunea sentimentul naţionalist, echivalării
simpliste dintre evrei şi comunişti, ceea ce a făcut ca naţionalismul lui Cuza şi Goga
27

Gh. T. Pop, op. cit. p. 125-126.
Ibidem, p. 126-127.
29
Apud Z. Ornea, op.cit. p. 256.
30
Gh. T. Pop, op.cit. p. 128.
31
Ibidem, p.138.
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Hans Christian Maner, op. cit. p. 179.
33
Armin Heinen, op.cit. p. 256.
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să fie suprapus antisemitismului34. O. Goga a încercat să explice cauzele antisemitismului românesc surprins de programul P.N.C. prin schimbarea raporturilor
demografice în zone ca Bucovina, unde „valul intruşilor indezirabili” a devenit
preponderent, ducând la acapararea comerţului şi a pârghiilor economice în
provinciile dens populate de evrei, infiltrarea în cultură, ameninţarea la adresa
purităţii etnice a românilor35. Liderii naţional-creştini au fost iniţiaţi de acest program
la Congresul P.N.C. de la Chişinău. Programul cuzist avea un pronunţat caracter
antisemit. Câteva puncte elaborate de A.C. Cuza deveniseră sloganuri pentru
cuzişti36. Din surse ale Ministerului de Interne se pare că, prin glasul profesorului
Constantin Tomescu, s-au dat şi instrucţiuni, cu această ocazie, privind pregătirea
unei revoluţii a extremei drepte, P.N.C. colaborând cu Legiunea37. Caracterul antisemit
al organizaţiei naţional-creştine a dus la emergenţa acestui partid în regiunile unde
ponderea populaţiei evreieşti în rândul majoritarilor creştini era considerabilă, ca în
judeţele Cernăuţi, Rădăuţi sau Suceava. Au fost şi situaţii unde gruparea condusă de
Goga şi Cuza nu a avut succes. Lansarea programului P.N.C. în judeţul Câmpulung
nu s-a bucurat de succesul scontat. Într-o notă a partidului se spunea că „ programul
n-a prins la noi în judeţ unde P.N.C. e foarte slab”38. O dovadă a exploziei antisemitismului în nord-estul ţării a fost şi creşterea numărului „lăncierilor”, „acei huligani
care îi maltratau pe evrei”, de la o mie la zece mii în doar câţiva ani39.
Şefii organizaţiilor din Bucovina, dominate de aripa cuzistă a P.N.C., au căutat să
atragă de partea lor populaţia rurală românească, mai ales în zonele cu preponderenţă
economică a evreilor. „Porunca Vremii” avea o rubrică periodică, intitulată Jalea
Bucovinei, unde titluri de genul Vijniţa – rai jidovesc, Plaga triourilor jidoveşti din
Bucovina, Periculoşii gangsteri ai Bucovinei etc. erau frecvente. Iar profesorul Ion
Simionescu remarca „aspectele frustrante pentru românitatea Bucovinei, chiar dacă
Cernăuţii au menirea să devină, cu orice jertfă de bani şi energii, cetatea românismului
din partea nordică a ţării”, concluzionând că „atmosfera străină a vieţii oraşului continuă
a te înăbuşi, ca şi înainte de 1918”40. În Bucovina, 1553 firme erau româneşti, faţă de
34

Bela Vago, Umbra svasticii. Naşterea fascismului şi a antisemitismului în Bazinul Dunării (19361939), Bucureşti, Curtea Veche, 2003, p. 64.
35
Leon Volovici, Ideologia naţionalistă şi „problema evreiască.” Eseu despre formele
antisemitismului intelectual în România anilor ’30, Bucureşti, Edit. Humanitas, 1995, p. 64.
36
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slujbe pe străini şi vor pune pe români; 3. Vor pedepsi cu spânzurătoarea pe tâlharii banului statului;
4. Vor desfiinţa fabricele de spirt; 5. Vor ieftini mărfurile; 6. Vor lua din mîna jidanilor fabricile şi-i vor
scoate din negoţ”. A.N.I.C. Fond Ministerul de Interne, Direcţia Generală de Poliţie, 108/ 1935, f. 26.
37
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Poliţia Cernăuţi, 9753/1936, f. 10.
38
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Al. Vaida Voevod, senatorul vaidist Dumitru Tinu reuşind să înfiinţeze o cooperativă de consum numită
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8163 evreieşti41. În Rădăuţi, de exemplu, 28 de firme erau în mâinile românilor faţă de
cele 399 ale evreilor42. În unele localităţi populaţia românească nici nu era majoritară,
precum în Cernăuţi unde atingea 24% din total, Gura Humorului 28% sau Rădăuţi
unde ajungea la 30%43. Restul era format din alţi minoritari, ca de pildă ucrainenii,
germanii sau evreii. Însă manifestările cuziştilor erau îndreptate cu precădere împotriva
celor din urmă. Limbajul liderilor cuzişti dovedeşte că pornirile naţionaliste ale
acestora erau orientate către minoritatea evreiască. „Duceţi-vă în târgurile din Bucovina
(...) unde bâjbâie ca un stup de viespi zeci de mii de jidovi cu ochii plini de
conjunctivită, cu ură neagră împotriva neamului nostru şi veţi înţelege fără nicio
greutate unde ar fi reacţionat instinctul de conservare naţională.”44 Cu un astfel de
limbaj nu e de mirare că activiştii naţional-creştini îşi îndreptau ura, în principal,
împotriva evreilor. P.N.C. a împrumutat de la legionari un limbaj paternalist şi
evanghelizator pentru a atrage simpatiile şi voturile populaţiei din Bucovina. Susţinătorii
lui A.C. Cuza „le vorbeau îndelung sătenilor, o astfel de cuvântare durând în medie cam
două ore şi fiind presărată cu imagini biblice, totul concurând cu crearea unei atmosfere
de pietate”45. Însă succesul s-a lăsat aşteptat, aceste scenarii fiind teatrale, lipsite de
naturaleţea întrunirilor legionare conduse de C.Z. Codreanu. Înfruntând concurenţa
legionarilor, agenţii cuzişti s-au manifestat deosebit de violent. Avea dreptate istoricul
Nicholas M. Nagy-Talavera când afirma: „lăncierii au dublat prin violenţă şi brutalitate
actele legionarilor”, oficialităţile timpului orchestrând politica regelui, însă au fost
trecute în contul Mişcării Legionare multe dintre actele cuziştilor. În epocă,
organizaţia paramilitară a P.N.C. a ieşit în evidenţă prin „anarhie şi stridenţă”46.
Au existat multe conflicte între naţionaliştii români şi evrei. Incidentele
antisemite ale cuziştilor se manifestau cu orice prilej. O simplă adunare a organizaţiei
P.N.C. din Storojineţ, organizată în satul Ciudeiu la 25 martie 1936, s-a încheiat cu
spargeri de ferestre la locuinţelor evreieşti47. Un incident cu caracter antisemit s-a
consumat la 16 august 1936 în pădurea Ţeţina, de lângă Cernăuţi. O echipă a cămăşilor
albastre, formată din Ştefan Grosu, Grigore Ursuleac, Nicolae Cerchez, V. Chiseliţă, V.
Grosu, Gheorghe Cozma, Gheorghe Botezat, I. Cohuţ şi Constantin Brovieţchi a atacat
un grup de turişti evrei. Salvaţi de directorul Căminului Tipografiilor, evreii au fost
asediaţi în clădire, la un pas de a fi incendiaţi. Printr-o practică cunoscută, secretarul
P.N.C. local, Ştefan Straton, s-a desolidarizat de această acţiune48. Aceste incidente
41
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erau însă obişnuite. La 13 iunie 1936, studentul cuzist D. Gâlcă a spart un chioşc de
ziare din Piaţa Unirii (Cernăuţi) distrugând ziarele evreieşti „Lupta”, „Adevărul” şi
„Naşa Rei”49. Evenimente similare au fost înregistrate la Suceava, Rădăuţi50,
Dărmăneşti, Pârteşti51. De altfel, într-un miting desfăşurat la Cernăuţi în octombrie
1935, redactorul şef al cotidianului cuzist „Porunca Vremii” a proclamat capitala
Bucovinei drept „un Nürnberg românesc”52. Au existat şi altfel de incidente.
Comerciantul cuzist Andrei Tuţuianu din Vatra Dornei a fost dat în judecată pentru
că a refuzat să plătească datoriile pe care le avea la creditorii evrei, acesta cerând
aplicarea strictă a legii pentru lichidarea datoriilor agricole sau reeşalonarea lor53.
În noiembrie 1935 s-au purtat discuţii la nivel înalt între liderii Partidului
Naţional Creştin şi cei ai Frontului Românesc pentru crearea unui bloc parlamentar
naţionalist. Un raport al ambasadorului francez Jean d’Ormesson preciza şi limpezirile
ideologice ale celor două grupări din care nu lipseau: „numerus clausus”, elaborarea
unei legislaţii rasiale inspirate din legile de la Nürnberg, revizuirea Constituţiei. S-a
discutat şi de alegerile parţiale din Bucovina. Cele două grupări politice trebuiau să se
ajute împotriva P.N.Ţ., în condiţiile în care guvernul nu intenţiona să înainteze liste54.
După înfiinţarea P.N.C. şi organizarea structurilor partidului, au avut loc
numeroase congrese judeţene, orăşeneşti şi comunale, au fost organizate mitinguri şi
s-a încercat atragerea simpatizanţilor de partea noului partid. Propaganda cuzistă
încerca să imite metodele legionarilor, dar fără sinceritatea şi succesul acestora.
Liderii locali ai naţional-creştinilor „făceau sacrificii şi nu alegeau mijloacele.”
Însoţiţi de echipe de lăncieri în uniformă, „activiştii cuzişti cutreierau satele,
organizau întruniri, împărţeau ţăranilor sume de bani, făcând promisiuni fanteziste,
orchestrate de o propagandă provocatoare şi violentă”55. O delegaţie din Bucovina a
participat la 31 mai 1936 la un alt congres la Chişinău, ocazie pentru Nechifor Robu de
a lua cuvântul. În stilul consacrat, Robu a ameninţat politicienii vremii că, odată ce
Partidul Naţional Creştin va ajunge la putere, îi va trimite în taberele de muncă, iar pe
evrei „la construit şosele şi curăţat bălţile Dunării”56. În noiembrie 1936 a avut loc la
Bucureşti un congres general al P.N.C., la care au participat liderii organizaţiilor din
întreaga ţară şi s-au reactualizat caracterul şi programul partidului. De asemenea,
principalii lideri ai partidului au vizitat organizaţiile locale, cum a fost cea a lui
Gh. Cuza din Bucovina, în timpul scurtei campanii electorale din ianuarie 1936. Cu
acest prilej, el a anunţat la o întrunire de la Ilişeşti că este mandatat de către Hitler să
preia puterea în România, arătând chiar un pumnal pe care pretindea că îl are de la
49
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Führerul nazist. Faptul nu era întâmplător de vreme ce la întrunire au participat şi
germanii din localitate57.
Un episod interesant din viaţa organizaţiei cuziste bucovinene l-au reprezentat
alegerile parţiale din judeţul Suceava, din ianuarie 1936. Campania electorală
dinaintea scrutinului de la Suceava a fost doar o repetiţie generală pentru alegerilor
generale din 1937. Astfel, în timpul adunărilor cuziste de la Pârteştii de Jos şi
Adâncata, adversarii P.N.C. au fost bătuţi58. Deputatul bucovinean de pe lista fostului
L.A.N.C., Nichifor Robu, fără să aibă drept de vot pe listele judeţului Suceava, a
recrutat un grup de „cămăşi albastre”, în fruntea căruia s-a deplasat în capitala judeţului
pentru a alunga agenţii electorali ţărănişti59. Un fapt inedit l-a reprezentat propaganda
naţional-creştinilor în rândul ortodocşilor de stil vechi. Un lider local, Gh. Cârlan, a
încercat să atragă pe partea P.N.C. alegătorii stilişti din Suceava, promiţând că le va
recunoaşte cultul şi le va ridica biserici în judeţ dacă vor vota lista cuzistă60. Mai mult,
pentru a atrage sprijinul stiliştilor, liderii locali ai P.N.C. au cerut ajutorul călugărilor de
la mănăstirea Rădăşeni, cărora A.C. Cuza le-a promis întoarcerea la calendarul vechi.61
Campania electorală din 1936 de la Suceava a consemnat şi un episod inedit şi
senzaţional: răpirea adversarilor politici. Un grup de cuzişti, condus de Nichifor Robu,
Gh. Cârlan, Constantin Nastasi, i-a răpit pe Teofil Sauciuc Săveanu şi Mihail
Ghelmegeanu aflaţi la o reuniune politică la Cacica. După o urmărire „ca în filme” am
zice azi, poliţia a reuşit să-i prindă pe răpitori la bariera oraşului Suceava62. Propaganda
din presa cuzistă a căutat să ascundă acest eveniment sub masca rezultatului favorabil
obţinut în scrutinul de la Suceava: „alegerea de la Suceava e din punctul de vedere
politic pentru partidele de opoziţie un caz cu totul particular şi neobiciniuit. Nu cred că
s-a înregistrat la vreo alegere de senator un număr aşa de mare de voturi ca partid.”63
Autorităţile nu au luat măsuri împotriva exceselor cuziste din campania
electorală. A existat chiar o colaborare între autorităţile liberale şi P.N.C. în aceste
alegeri. Partidul de guvernământ nu a propus niciun candidat, punând infrastructura
administrativă la îndemâna candidatului naţional-creştin pentru a lua voturile
ţărăniştilor64. A.C. Cuza a beneficiat de o bună promovare a imaginii sale politice.
Prezentat ca „mântuitorul neamului românesc”, „marele patriot în lupta împotriva
jidanilor”, „marele nostru învăţat şi apostol al neamului” care „ne cheamă să
mântuim ţara de jidani”65, A.C. Cuza a avut succes în alegerile de la Suceava, din
15 ianuarie 1936. Cu un astfel de mesaj politic, Cuza a obţinut 6.371 de voturi,
devansând pe reprezentantul guvernului care a obţinut 1.865 de voturi sau pe cel al
57
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P.N.Ţ. cu 2.781 de voturi. Cum A.C. Cuza era deja parlamentar, el a demisionat din
lista de la Suceava în favoarea liderului cernăuţean, profesorul Huţanu66.
Un personaj inedit, deputatul de Rădăuţi, Nichifor Robu, s-a făcut remarcat şi
prin diverse alte fapte. Dacă în perioada 15 noiembrie 1934 – în iulie 1935 când s-a
creat Partidul Naţional Creştin el nu a avut nicio intervenţie în parlament, pe plan local
s-a remarcat prin multe iniţiative. Absenţa lui din parlament se poate explica şi prin
cuvântările pe care le-a ţinut în timpul campaniei electorale din judeţul Suceava, rostite
în faţa copiilor între 9 şi 15 ani adunaţi la o şcoală: „Oare pe aceşti copii necopţi vrea
ramolitul de 80 de ani să-i influenţeze?” se întreba pe bună dreptate un editorialist de la
„Glasul Bucovinei.”67 Nechifor Robu a ieşit în evidenţă şi prin incidentul creat la
instalarea în funcţie a mitropolitului Bucovinei, Visarion Puiu. Deputatul cuzist l-a
atacat pe rabinul I. Niemirower, invitat personal al mitropolitului, pe care l-a obligat să
părăsească sala sinodală de la Cernăuţi.68
Activitatea parlamentară a lui Nechifor Robu nu a fost studiată până acum. El a
rămas cunoscut pentru faptul că întrerupea violent cuvântările politicienilor care îi erau
adversari. În schimb, nu a avut o iniţiativă parlamentară. În 1935-1936 a fost unul
dintre puţinii parlamentari care nu s-au înscris la cuvânt,69 dar se găsea pe lista
deputaţilor care au întrerupt frecvent discursurile altor parlamentari70. N. Robu a fost
implicat la 9 decembrie 1935 într-un incident violent în Camera Deputaţilor. Între el şi
deputatul ţărănist Nicolae Lupu s-a ajuns la încăierare. În consecinţă, Comisia de
disciplină a cerut ca N. Robu să fie exclus din parlament pentru cinci şedinţe, însă nu
s-a obţinut în Cameră majoritatea împotriva lui71. Abia la 19 martie 1936, „după o nouă
serie de insulte aduse şi o păruială”, Camera l-a suspendat cu 139 de voturi pe
deputatul rădăuţean pentru 30 de şedinţe72. Robu s-a făcut remarcat şi printr-un
incident ilar. Venind înarmat în Camera Deputaţilor, el a fost somat să predea arma din
posesie. După un scandat el a fost nevoit să se conformeze nu înainte de a declara:
„acesta e un revolver confiscat la Suceava în alegeri de la bătăuşul Elian care era cu
domnul Potârcă şi pe care l-am adus să-l depun Camerii.”73 În acelaşi timp, pe plan
local Nichifor Robu s-a remarcat prin patronarea unor afaceri de familie. El a facilitat
cumpărarea unei cantităţi de 500 mc lemn de către socrul şi cumnatul său, la un preţ
redus, sau a avantajat un fruntaş cuzist local, Vasile Toader, care a primit 3.500 mc
lemn în doi ani74. Şi aceasta, în vreme ce N. Robu călătorise în Germania, la München,
66
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pentru a lua lecţii de zbor, spunea un ziarist, pentru că ar avea avion personal şi trei
automobile „cu care împroaşcă noroiul pe cuprinsul Bucovinei” (...) „În sfârşit –
conchidea acelaşi ziarist – avem un mare personagiu şi Bucovina întreagă se
bucură de acest mare naţionalist cu cămaşa albă a cărui figură reprezentativă joacă
un rol important.”75
Anul 1936 a fost unul plin de activităţi pentru membrii P.N.C. din Bucovina. O
serie întreagă de sate bucovinene erau vizate de echipe cuziste sau aveau organizate
secţii locale ale partidului lui A.C. Cuza. Rapoartele Direcţiei Generale de Poliţie
menţionează activitatea naţional-creştină. În iunie 1936 a fost sfinţit steagul P.N.C. în
comuna Măriţeia76, iar în zilele următoare, la Horodniceni77, de către o delegaţie
condusă de Nichifor Robu78, apoi la Arbore79, Ilişeşti sau Roşa, lângă Cernăuţi80. În
august s-au organizat sfinţiri de drapele naţional-creştine la Şerbăuţi şi CălineştiVasilache, ocazie pentru deputatul Gh. Cârlan de a-şi critica adversarii politici81, iar în
septembrie la Băişeşti82, Soloneţul de Jos83, Straja84. La 12 iulie 1936 a avut loc la
Câmpulung Moldovenesc, Congresul organizaţiilor P.N.C. din Moldova şi Basarabia85,
iar la 26 iulie, un alt congres la Baia i-a avut printre invitaţi pe A.C. Cuza şi O. Goga86.
Într-o dare de seamă a Inspectoratului Regional de Poliţie din septembrie 1936 se
spunea că „naţional-creştinii continuă propaganda la oraşe şi sate, prin adunări şi
sfinţiri de steaguri, cu o activitate mai pronunţată în judeţul Suceava”87.
Spre sfârşitul anului 1936 au avut loc o serie de negocieri între emisarii P.N.C.
şi cei ai Partidului Totul pentru Ţară în vederea unui acord sau a unei colaborări
pentru anul electoral 1937. Chiar liderul legionar C.Z. Codreanu a trimis o scrisoare
conducerii P.N.C. pentru a realiza o legătură între cele două forţe de extremă dreapta.
Se pare că acest lucru nu era pe placul regelui, mai cu seamă că şeful legionar refuzase
orice colaborare cu suveranul. Începea confruntarea decisivă dintre Carol al II-lea şi
Corneliu Zelea Codreanu, iar Partidul Naţional Creştin urma să joace un rol important
în acest conflict. În schimb s-a înregistrat un fenomen inedit: o imensă hemoragie de
membri P.N.C. s-a scurs către alte grupări politice sau spre legionari. În anii 1936-1937
Partidul Naţional Creştin s-a confruntat cu un val de dezertări. În judeţul Suceava au
fost demisii chiar din conducerea P.N.C. Avocatul Emilian Popinciuc a aderat la P.N.L.
Motivând „grave disensiuni în partid şi neonorarea promisiunilor preşedintelui naţional75
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creştin din Arbore”, a părăsit partidul. Întreaga organizaţie cuzistă din Comăneşti a trecut
împreună cu liderul ei, Simion Maiorean, la P.N.L., iar la Solca, în jur de 100 de cuzişti,
conduşi de Teodor Baloş, Mihai Bâgu şi Alexa Ghinghilovschi, au trecut la P.N.L. Astfel
de defecţiuni s-au înregistrat şi la Poieni88, Vicov, Volovăţ, Seletin, Putila şi Sârghieni89.
Un ziarist de la „Universul” analiza foarte pragmatic rezultatele obţinute de naţionalcreştini: „acum câţiva ani acest partid monopolizase aproape întreaga opinie publică
din Bucovina. Scurgerea vremii, împrejurările, dar mai ales unii oameni din fruntea
organizaţiilor locale au răcit simpatiile populaţiei din Bucovina pentru Partidul
naţional-creştin”90. Nu de puţine ori membrii naţional-creştini au părăsit partidul
orientându-se spre Mişcarea Legionară. O notă a Legiunii de Jandarmi Rădăuţi
menţionează că mai mulţi membri P.N.C. au cerut să fie înscrişi în Partidul Totul
pentru Ţară, în urma propagandei făcute cu ocazia aducerii în ţară a trupurilor lui Ion
Moţa şi Vasile Marin91. S-a înfiinţat chiar organizaţia „General CantacuzinoGrăniceru” pentru membrii naţional-creştini care au optat pentru Legiune92. Încă din
1936, Ioan Colţuneac din Solca a părăsit P.N.C-ul pentru a întemeia un cuib legionar
în oraş alături de alţi 29 de aderenţi93. Cu toate acestea, o notă a Poliţiei Solca spunea
că „P.N.C. e cel mai tare partid şi în ultimul timp a început să se organizeze şi
Partidul Totul pentru Ţară”94.
Anul 1937 a fost anul ultimelor alegeri democratice din România interbelică, ce
se vor dovedi hotărâtoare pentru evoluţia ulterioară a României. Situaţia politică
internaţională impunea o strângere a rândurilor în politica ţării şi o poziţionare clară
faţă de puterile europene. În această situaţie, Partidul Naţional Creştin se situa între
ambiţiile personale ale regelui Carol al II-lea care a fost refuzat de C.Z. Codreanu şi
necesitatea creării unui pol politic al dreptei, puternic şi unitar. În acest sens, liderii
P.N.C. şi-au luat măsuri pregătitoare: consfătuiri la sediul central şi cu liderii
organizaţiilor judeţene, tatonări pentru înţelegerea cu celelalte formaţiuni politice de
dreapta, crearea de echipe de agenţi electorali şi propagandişti. În primăvara anului
1937 a avut loc repetiţia generală: alegerile locale. O dare de seamă a Inspectoratului
Regional de Poliţie din Cernăuţi ne înştiinţează că naţional-creştinii au primit dispoziţii
încă din ianuarie 1937 ca organizaţiile locale să înceapă campania electorală pentru
alegerile locale. Cu toate eforturile diriguitorilor P.N.C., autorităţile locale recunoşteau,
o lună mai târziu, că „ideologia lor [naţional-creştină] are mai puţin răsunet decât cea
legionară care e mai spectaculoasă”95. În întreaga Bucovină naţional-creştinii şi-au
depus listele de candidaţi. În general, campania electorală din primăvară a fost liniştită
datorită deciziei conducătorului Mişcării Legionare de a nu participa la scrutin, poate
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pentru a nu atrage atenţia asupra potenţialului Legiunii, pe care îl dorea intact în
alegerile generale. De aceea, succesul parţial al cuziştilor în unele localităţi din
Bucovina nu trebuie pus pe seama influenţei P.N.C. în sânul electoratului, ci pe
erodarea celorlalte partide politice democratice. În ciuda absenţei legionarilor din
campania pentru alegerile judeţene, incidentele create de cuzişti nu au întârziat să
apară. Un detaliat raport al Tribunalului Rădăuţi prezintă incidentele înregistrate la
25 iulie 1937 în oraşul Siret. Conform raportului, un important grup de cuzişti, condus
de deputatul dorohoian Avram, avocatul Mosciulschi şi deputatul cernăuţean
Constantin Nastasi, a defilat pe străzile micului orăşel bucovinean. Încercarea unui
detaşament de jandarmi de a opri cu tunuri de apă manifestanţii a eşuat, lucrurile
degenerând. „Îmi voi usca cămaşa de pielea ta” a fost ameninţarea lui Constantin
Nastasi, unul dintre cei mai violenţi cuzişti, adresată lt. col. Ioan Milat, şeful echipei de
jandarmi96. Naţional-creştinii au avut succes deplin la alegerile pentru Consiliul
judeţean Rădăuţi unde lista cu zvastica a obţinut 8.999 de voturi, ocupând primul loc pe
25 iulie97. În rest, listele cuziste s-au aflat în urma liberalilor şi a ţărăniştilor, cu
rezultate contradictorii. În judeţul Câmpulung, cuziştii au obţinut 4 mandate de
consilieri faţă de cele 18 ale liberalilor98, în judeţul Storojineţ au fost câştigate 20 de
mandate în total, dar tot în urma listei P.N.L., în localităţile Suceveni, Crasna Putnei,
Broscăuţii Noi, Stăneştii de Jos, Lucavăţ de Sus, Presicăreni, Carapciu pe Siret,
Budineţ, Cireş ş.a.99 P.N.C. s-a înscris şi în alegerile complementare de la Seletin din
octombrie 1937. Rezultatul însă a fost favorabil candidaţilor liberali care au obţinut
toate posturile de consilieri100.
Pentru alegerile generale, Partidul Naţional Creştin a înaintat lista cu nr. 2 – cu
semnul electoral o linie orizontală, pentru Cameră, şi lista nr. 4 pentru Senat. De
exemplu, în judeţul Cernăuţi, figurau pe lista P.N.C. pentru Cameră A.C. Cuza,
Constantin Nastasi, Petru Toma, Sava Arbore, Vasile Toustiuc şi Emilian Buhn101, iar
pentru Senat Sava Arbore şi Artemie Zeamă102. Pe lista nr. 2 de la Rădăuţi figurau,
alături de binecunoscutul Nichifor Robu şi Ştefan Leontovici, George Pascu, Nicon
Ţigara, Vasile Creţan, Vasile Birău, Arcadie Cernovschi, Damian Nistor, Aurel
Furtună, Nicolae Tomasciuc, Gheorghe Pâslar103.
96
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Încă de la începutul toamnei anului 1937 a fost introdusă starea de asediu în
judeţele ţării, fiind interzise marşurile şi adunările în formaţii militare. De asemenea,
întrunirile în spaţii închise erau aprobate pentru un număr mic de participanţi, măsuri
ce îi vizau direct pe legionari, dar îi afectau şi pe naţional-creştini104. Cu toate acestea,
în Bucovina campania electorală a fost plină de violenţe înregistrate, în cele mai multe
cazuri, între lăncierii lui Cuza şi legionarii lui Codreanu. De altfel, având experienţa din
ianuarie 1936 de la Suceava, Corneliu Z. Codreanu, împreună cu inginerul Gh. Clime,
au căzut de acord asupra măsurilor ce trebuiau luate pentru a contracara, pe parcursul
campaniei electorale, acţiunea cuzistă în judeţele Bucovinei105. În propaganda Legiunii,
cuziştii erau principalii adversari despre care se spunea: „Nu veţi uita niciodată că
aceşti oameni denumiţi <cuzişti> şi-au bătut joc zece ani, necontenit, de toate
suferinţele noastre. Pe spatele nostru – copiii de altădată ai tuturor închisorilor şi ai
tuturor ceasurilor grele – s-au ridicat pentru ca a doua zi să ne scuipe în obrazul de
atâtea ori lovit de duşmani.”106 Incidente între cuzişti şi legionari au fost semnalate şi la
o nuntă din Horodnic, în iulie 1936107, dar şi cu ocazia aniversării mişcării studenţeşti,
în prezenţa profesorului universitar Traian Brăileanu, din 10 decembrie 1936, când
studentul cuzist Andronic a provocat scandal.108 La originea multor incidente s-a aflat
din nou Nechifor Robu. Deputatul de Rădăuţi împreună cu familia Grecu au incitat la
violenţe la Solca, la 1 decembrie 1937, ajungându-se la violenţe inclusiv cu
Jandarmeria109. Răniri s-au înregistrat la Crasna Putilei, unde învăţătorul Toader Mitric,
şeful local naţional-creştin, l-a lovit şi rănit grav pe simpatizantul legionar Constantin
Hulea110. Incidente sângeroase între cele două tabere ale extremei drepte româneşti au
fost consemnate şi la Câmpulung. Studentul legionar Petru Halus a depus o plângere
contra colegului său cuzist Gavril Nistor care l-a atacat, în fruntea unui grup de
partizani111. Incidentele dintre grupările adverse au făcut şi victime. Mihai Ţurcan,
legionar din Siret, a fost omorât în urma unei altercaţii violente cu agenţii electorali
cuzişti, conduşi de acelaşi N. Robu112. Lăncierii au atacat şi pe evrei cu acelaşi prilej.
Echipele paramilitare cuziste erau echipate cu sule din fier cu care îi agresau pe evreii
ce intenţionau să-şi exercite dreptul de vot113. Şi cu membrii altor partide agenţii
electorali cuzişti au intrat în conflict. Pe 5 decembrie un grup de lănceri condus de Gh.
Botezatu a organizat o întrunire naţional-cuzistă în comuna Mihalcea. În aceeaşi zi
candidatul de pe lista cu nr. 2 din Cernăuţi, avocatul Constantin Nastasi, în fruntea unui
grup de patru agenţi electorali a organizat un marş prin localităţile Boian, Mahala,
Buda, Sălişte, Gogolina şi Lehucenii Tăutului. În ultima localitate s-a înregistrat un
104
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incident grav, lăncierii intrând într-o altercaţie cu membrii P.N.Ţ. care participau la
propria întrunire electorală. Şi N. Robu a organizat un marş prin Mămăieştii Noi,
Mămăieştii Vechi şi Lujeni, răspândind manifeste şi materiale electorale naţionalcreştine114. La Horecea, comerciantul Franz Cicanovschi a împărţit manifeste cuziste
celor care îi călcau pragul magazinului propriu115. Campania electorală a consemnat
adunări şi la Slobozia Veche, Zastavna, Jucica Veche, Codrul Cosminului, Toporăuţi,
Cuciurul Mare, peste tot înregistrându-se violenţe, iar autorităţile locale fiind mereu
în alertă116.
Rezultatul campaniei electorale şi al alegerilor a evidenţiat dinamica vieţii politice
interne româneşti, cu emergenţa Mişcării Legionare şi uşoara creştere a Partidului
Naţional Creştin. Acesta s-a clasat pe locul patru pe ţară, cu 281.167 voturi, trimiţând în
Parlament 39 de deputaţi, adică 9, 15%117. Pentru judeţele Bucovinei situaţia era
asemănătoare cu cea generală. La Cernăuţi, lista P.N.C. a obţinut 788 de voturi faţă de
10.783 ale ţărăniştilor sau 9.003 ale liberalilor. În judeţul Rădăuţi, fieful electoral al lui
Nichifor Robu, P.N.C. a obţinut 749 de voturi, plasându-se cu mult în urma P.N.L.-ului,
care a avut 4.454, sau a Legiunii care a fost votată de 3.636 de ori. Şi la Storojineţ,
cuziştii au fost înfrânţi cu 1.204 voturi, plasându-se sub P.N.Ţ. cu 6.829 sau legionari
cu 1.306. Cele mai puţine voturi le-au obţinut la Câmpulung: 297 faţă de 3.682 ale
P.N.L. şi 2.054 ale Partidului Totul pentru Ţară, pe lista Senatului. La Suceava au
reuşit un scor mai bun; cele 1.946 voturi nu i-au plasat decât pe locul patru, fiind
devansaţi de P.N.Ţ. cu 4.922 de opţiuni electorale şi de legionari cu 2.189.118 Din cele
10.950 de voturi exprimate, candidatul cuzist Ioan Petrovici a reuşit să treacă peste
media partidului intrând în Parlament. La Senat însă Dumitru Carpen de pe lista cuzistă
a obţinut 58 de voturi din cele 608 exprimate, departe de candidatul Partidului Naţional
Agrar care şi-a câştigat cu 322 de voturi locul în Camera superioară119. Corespondentul
„Universului” în Bucovina analiza astfel rezultatul obţinut de P.N.C.: „Cuzismul a
rămas încă o forţă electorală în judeţul Suceava, s-a impus întrucâtva în judeţul
Storojineţ, dar a dat îndărăt în judeţele Cernăuţi şi Rădăuţi. Mai surprinzător este eşecul
cuzist în judeţul Rădăuţi, fieful electoral al d-lui N. Robu.”120 Câteva luni mai târziu,
chiar A.C. Cuza a recunoscut că, în Bucovina, naţional-creştinii au pierdut simpatii în
favoarea Legiunii „datorită corupţiei”121.
Alegerile din decembrie 1937 au consemnat un fapt inedit: niciun partid politic
nu a reuşit să prindă prima electorală. În acest context, regele a luat o decizie care
poate părea surprinzătoare: a numit în fruntea guvernului partidul aflat pe locul patru,
naţional-creştinii. Mai mult, nu a ales un prim-ministru, ci a numit două persoane în
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fruntea guvernului: Octavian Goga şi, fără portofoliu, A.C. Cuza. Acest fapt nu e
întâmplător, regele se pregătea să dea o lovitură decisivă: instaurarea regimului
personal. A.C. Cuza s-a văzut nevoit să accepte planurile regelui, singura şansă de
a-şi vedea programul politic pus în practică fiind colaborarea cu suveranul. Şi Goga a
trebuit să accepte realitatea, un guvern naţional-creştin pur nefiind posibil în acel
moment. Alături de membrii facturii cuziste ai guvernului şi de cei ai aripii gogiste,
regele a impus şi o serie de personalităţi ce gravitau în jurul Coroanei, fie din
celelalte partide, fie dintre tehnocraţi. Astfel, cabinetul Goga avea delimitate mai
multe facţiuni: cea a cuziştilor din care doar Gh. Cuza a primit un post ministerial,
cea a gogiştilor care au primit scaune ministeriale de importanţă secundară.
Ţărăniştii, grupaţi în jurul lui Armand Călinescu, aveau ministere importante ca
Externele şi Internele. Generalul Ion Antonescu, ca ministru de Război, răspundea
intenţiilor regelui de a ţine Legiunea la distanţă şi de a evita un conflict cu armata.
Prin acest guvern dominat de compromisuri, regele reuşea să spargă unitatea P.N.C.
şi îndepărta partidul de susţinătorii lui Codreanu. Astfel, prin Goga, suveranul a
reuşit să formeze un guvern de dreapta, dar de orientare procarlistă, şi să dea
„naţionalismului posibilitatea de a se afirma în actualul guvern, pentru a nu fi nevoit
în viitor să se adreseze Gărzii de Fier”122.
Crearea Partidului Naţional Creştin nu a fost suficientă pentru realizarea unui
pol politic al dreptei care să atragă electoratul de partea sa. Manevrele regelui,
interesele Germaniei în România, dar şi ambiţiile unor lideri politici precum
A.C. Cuza sau Octavian Goga nu au adus rezultatele sperate. Dar în Bucovina
gruparea politică a avut ecou. Fiind una dintre provinciile cu o componentă
importată a evreilor în masa populaţiei, Bucovina a reprezentat o bază electorală
pentru P.N.C., dar insuficientă pentru obţinerea unui rezultat electoral decisiv.
Antisemitismul, mai ales în târgurile şi micile oraşe bucovinene, a fost un factor
important pentru partidul lui Cuza. În realitate, mirajul şi originalitatea aduse de
Mişcarea Legionară au barat proiectele cuziste. Succesele parţiale, precum
alegerile din judeţul Suceava de la 1936 sau organizarea echipelor lăncierilor care
au terorizat strada, conflictele cu evreii, cu acordul tacit al autorităţilor, nu au fost
suficiente pentru a prelua cu adevărat puterea măcar în provincia din nordul ţării.
Astfel, alegerile din 1937, deşi au adus un rezultat electoral superior anilor
anteriori, au dovedit că Partidul Naţional Creştin nu era unul viabil, în contextul
competiţiei cu legionarii. Accederea la putere a fost, în acest caz, rezultatul unor
împrejurări politice mai largi şi, în mod special, al manevrelor regelui, direct
interesat în preluarea totală a puterii. Începea lupta regelui Carol al II-lea cu
Mişcarea Legionară, iar rolul cuziştilor era doar acela de a pregăti scena.
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