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INTERNAL INTRIGUE AGAINST NICOLAE TITULESCU – 
IRREPRESSIBLE ENMITIES, HOSTILE FORCES, WAYS 

AND MEANS OF ACTION 

George G. POTRA 

Rezumat. La 29 august 1936, la capătul a 20 de ani de activitate politico-diplomatică, 
Nicolae Titulescu a fost demis din Guvernul României. Hotărârea nedreaptă şi ignobilă a rămas 
definitivă. 

Studiul de faţă – Intriga internă împotriva lui Nicolae Titulescu – duşmănii irepresibile, 
forţe ostile, căi şi mijloace acţionale – analizează cauzele obiective şi raţiunile subiective, de 
ordin intern, care au pus în mişcare forţele, grupările, partidele şi personalităţile care au acţionat 
pentru înlăturarea lui Nicolae Titulescu, căile şi mijloacele folosite de acestea, modul cum a 
evoluat atitudinea lor în domeniul politicii externe în funcţie de dezvoltările internaţionale, cât şi 
de procesele evoluţiei interne. 

Sunt trecute în revistă momente de mare tensiune, sunt evocate atitudini publice, dar şi 
acţiuni subterane, este relevat scopul înlăturării din viaţa politică, efectul imediat şi de durată al 
demiterii lui Nicolae Titulescu. 

Demers coerent, bazat pe un volum apreciabil de informaţii şi exegeze, edite sau inedite, 
de articole, studii sau referiri specifice în lucrări dedicate în exclusivitate sau doar parţial lui 
Nicolae Titulescu, studiul de faţă deschide noi orizonturi, înlătură un mit îndelung întreţinut, 
punând pe masă un dosar solid şi concludent întru apărarea lui Nicolae Titulescu şi chemarea la 
bara istoriei a celor ce l-au scos de pe scena publică. 

Abstract. On August 29, 1936, after 20 years of political and diplomatic activity, Nicolae 
Titulescu was dismissed from Romania’s Government. The unfair and ignoble decision remained 
definitive. 

The present study analyses the objective causes and the subjective reasons, at home, that 
put into motion the forces, groupings, parties and personalities who acted for Nicolae Titulescu’s 
dismissal, the ways and means used by them, the way their attitude progressed in the domain of 
foreign policy, function of international developments, and the processes of internal processes.  

Moments of great tension are reviewed, public attitudes are evoked, but also 
subterranean actions, the aim of his dismissal from public life is revealed, as well as the 
immediate and durable effect of Nicolae Titulescu’s dismissal. 

A coherent demarche, based on a considerable volume of information and exegeses, 
edited or unedited, of articles, studies or specific references in works dedicated exclusively or only 
partially to Nicolae Titulescu, the present study opens new horizons, averts a long-kept alive myth, 
putting on the table a solid and conclusive file in defence of Nicolae Titulescu and the putting to 
the trial of history of those who evicted him from the public arena. 
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